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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੱਤਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੱਤ

ਇਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।

"ਦ ਵਾਇਰ" ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਇਟੰਰਿਵਊ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਐਰੋਨ
ਸਵਾਰਟਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖ ਸੰਨ 2009 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬਲਾਗ 'ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੇਖ, ਲਾਰੇਲ ਰੁਮਾ (Laurel Ruma) ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਲੈਥਰੋਪ (Daniel
Lathrop) ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਿਦਤ, 'ਓਪਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ', ਓ ਰੇਅਲੀ ਮੀਡੀਆ (ਸੇਬੈਸਟੋਪੋਲ, 2011) 'ਚ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ।

ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਿਰਿਵਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰਿਟਨ ਆਰ. ਿਲਊਕਸ (Martin R.
Lucas), ਡੋਿਮਿਨਕ ਵਜੁਾਸਿਤਕ (Dominik Wujastyk), ਬੇਥ ਿਸਮੋਨ ਨੋਵਾਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ,
ਅਨੀਰੁੱਧ ਿਦਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਲਕਜਾਡਂਰ ਮੈਕਿਗਲੀਵਰੇ (Alexander Macgillivray) ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਵਰ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁਆਇਟੰ. ਬੀ ਸਟਡੂੀਓ ਦੁਆਰਾ

ਇਹ ਿਕਤਾਬ, ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਐਸਆਈਐਲ ਫੌਂਟ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਐਚਟੀਐਮਐਲ 5 'ਚ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਐਸਐਸ ਸਟਾਇਲ (CSS Style) ਸ਼ੀਟਸ ਅਤੇ ਿਪਰ੍ੰਸ ਐਕਸਐਮਐਲ (Prince
XML) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੀਡੀਐਫ (PDF) 'ਚ ਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੀਆ ਂਫੋਟੋਆ,ਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਕਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ (ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਜੀ) ਤੋਂ ਲਈਆ ਂਗਈਆਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖਕ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ
ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਸਾਰੀਆ ਂਇਿਤਹਾਸਕ ਫੋਟੋਵਾ ਂਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ
ਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫੋਟੋਵਾ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਖਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਪਾਠਕਾਪਾਠਕਾਂ ਂਦੇ ਲਈ ਦੇ ਲਈ

ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾ ਂਅਤੇ ਿਬਆਨਾ ਂਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਇਹਨਾ ਂਫ਼ੀਲਡ ਨੋਟਸ
'ਚ ਨੱਥੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਭਾਸ਼ਾਣਾ ਂ'ਚ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਜਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਿਰਕਾਰਡ 'ਚ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ (standards) ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਮਾਨਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ 19,000 ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂ'ਚ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਜੋ
ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ
ਭਵਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਕਾਰਖਾਿਨਆ ਂ'ਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆ ਂਮਸ਼ੀਨਾ ਂਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾ ਂਅਤੇ ਮਸਾਿਲਆ ਂ'ਚ ਿਮਲਾਵਟ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਿਸੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੜਹ੍ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਿਦ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਂ'ਚ, ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਿਚਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ
ਪਿਹਲਾ ਂਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ ਦੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਿਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ
ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਿਕਆ, ਇਹ "ਆਤਮ ਸੱਚ" ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਇੱਕ ਅਿਹੰਸਕ ਿਵਰੋਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਿਝਜਕ ਤੋਂ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ
ਿਨਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਾ।ਂ

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇਜੰੀਨੀਅਰਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਲੱਖਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਿੜਹ੍ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ "ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ" ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ " ਕੋਡ "
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾ ਂਸੋਰਸ (source) ਕੋਡ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ
ਕੰਿਪਊਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਉਹ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲਸ (protocols) ਿਜਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਤੋਂ
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਿਜਹੀ ਿਨਯਮ ਿਕਤਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲਸ ਹੋਣ ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਉਹ ਿਨਯਮ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਹੀ, ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਿਸਧਾਤਂ ਹੈ 'ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ਾਸਨ' ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮੂਿਹਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ
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ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਿਕਤਾਬ, ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜਸਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਿਨਯਮ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਅੱਜ ਦਾ ਇਟੰਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਸਾਡਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਚਂਾ (ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ) ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਿਨਯਮਾ ਂ'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਿਕ ਿਸਸਟਮ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦਾ ਿਸਧਾਤਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਿਸਧਾਤਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ
'ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ' ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ 'ਚ ਿਕਤੇ
ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸੱਚੇ ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ (universal access) ਵਰਗੇ ਇੱਛੁਕ ਟੀਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ
ਇਟੰਰਨੈਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਓਪਨ ਿਸਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਡਆ ਂਸੁਪਿਨਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਾਧਂੀ ਦਾ ਅਜਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਿਵਸ਼ਵ 'ਚ
ਸਵੈਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ
ਗਾਧਂੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਿਕਆ ਂਦੀ
ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ, ਟਰੱਸਟੀਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਆਮ ਚੰਿਗਆਈਆ ਂਦੇ ਿਸਧਾਤਂ ਗਿਹਰਾਈ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਿਜਹਨਾ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਉਹ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਓਨੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ
ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਅਤੇ ਿਵਧੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੋਵਾ ਂਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਜਨਤਕ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਜਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਗਂੇ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾ ਂਵੀ ਪਾਈਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਕਈ ਚੀਜਾ ਂਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਡਟ ਵਰਕਸ ਆਫ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਰੂਮ (archive) 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜਾ ਂਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਿਗਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ (internet) 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ
ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਿਵਲੱਖਣ ਸਾਧਨਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ
ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾ ਂਕੱਢੋਗੇ। ਿਗਆਨ 'ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ,
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ
ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਿਗਆਨ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋਕ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਿਬਤਾਈ ਹੈ। ਇਟੰਰਨੈਟ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਨਵੀਂ ਐਪ (App) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਂਐਡ ਕਿਲੱਕ (Ad Clicks) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਲਸੀ (arbitrage) ਅਤੇ ਏਕਾਿਧਕਾਰ (monopoly) ਦੇ ਜਰੀਏ ਿਨੱਜੀ
ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਕਰਮੀ, ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਕੱਢਣਗੇ
ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਜਗਹ੍ਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ
ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਜੋ ਿਸਰਫ ਿਨੱਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਹੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਹੀ ਸੰਪਾਦਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰ੍ਿਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਿਕਵੇਂ ਿਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਇਹ ਿਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (access to knowledge) ਇਮਾਰਤ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ
(ਡੈਮੋਕੇਰ੍ਟਾਈਜ਼) ਕਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜਹ੍ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁੜ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆ ਂ'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀਆ ਂਡੂੰਘੀਆ ਂਖਾਮੀਆ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਦੇ ਬਜਾਏ
ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਸਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ,
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂ'ਚ ਕਰ੍ਾਤਂੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂ'ਚ ਵੀ ਕਰ੍ਾਤਂੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂ'ਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰ੍ਿਹ ਦੀ ਦੇਖ
ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ (ਡੇਮੋਕੇਰ੍ਟਾਇਜ਼) ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫਰ
'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ।

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਅਤੇ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ

ਪਾਠਕਾਪਾਠਕਾਂ ਂਦੇ ਲਈ ਦੇ ਲਈ
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ਦੀ ਇਦੀ ਇੰਸੰਟੀਿਟਊਟ ਆਫ ਇਸਟੀਿਟਊਟ ਆਫ ਇੰਜੰੀਨੀਅਰਸ (ਭਾਰਤ)ਜੀਨੀਅਰਸ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਰ ਿਟੱਪਣੀਆਹੋਰ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ

ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ, ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ, ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016

[ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ]

ਧੰਨਵਾਦ!

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਿਪਛਲੇ 25 ਜਾ ਂ30 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ
ਪਿਹਲਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਕਾਰਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਵਿਜਨਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ
ਲਈ ਕਾਰਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਨਰਮਾਣ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਖਡੌਿਣਆ ਂਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ
ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰੀ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 19,000 ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰੀ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁਝ
ਮਾਪਦੰਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ, "ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। " ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸੁਲੱਭ
ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ
ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। " ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿਨਰਮਾਣ ਮਾਪਦੰਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 16,000
ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਮਾਪਦੰਡ
ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂ160,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਜੇ ਮੈਂ ਿਸਿਵਲ ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ "ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ। " ਕਾਰਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ
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ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ "ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੱਚ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਥਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। "

ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਿਡਜੀਟਲ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਕਰ੍ਾਤਂੀ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿਡਜੀਟਲ
ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾ ਂਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਡੈਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਹਤ ਡਾਟਾ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਡੈਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਿਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਿਸਸਟਮ, ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਸਰਕਾਰ, ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਖੁੱਲਹ੍ੇ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਹੈ।

ਕੱਲਹ੍ ਮੈਂ ਗਾਧਂੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਅਿਹੰਸਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਓਪਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਜਰੂਰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਵੇਅਰ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦੇ।
ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਨੇ
ਬਲਾਗ ਿਲਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਿਪਰ੍ਿਟੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਨਾਲ
ਜੁਿੜਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਭਂ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਿਡਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਅਤੇ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ
ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਦਾ ਅਰਥ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ, "ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। " ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਡਜੀਟਲ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ,
ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 'ਵਰਲਡ ਵਾਇਡ
ਵੈਬ' ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਵੈਬ ਦੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਿਟਮ ਬਰਨਰਸ ਲੀ (Tim
Berners Lee) ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਨਾਲ ਵੈਬ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਿਗਆ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਮੱਤਰ ਿਵਨਟਨ ਸਰਫ (Vinton Cerf) ਹਨ ਜੋ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ
ਿਪਤਾਮਾ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਟਮ ਬਰਨਰਸ ਲੀ ਵੈਬ ਦੇ ਿਪਤਾਮਾ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਤੇ ਿਵਨਟਨ ਸਰਫ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ
ਿਪਤਾਮਾ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਮੁੱਿਦਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ
(labor of love) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਿਵੰਟ ਸਰਫ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਿਕ "ਜਾਓ,

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਵੋ। " ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ
ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤਾ ਂਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਂਇਕੱਠੇ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਪਛਲੇ 6-7 ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤਾ ਂਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਲੋਕਾ ਦੇ ਿਹਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਿਹਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਿਜਸਦੀ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਿਡਜੀਟਲ ਇਡੰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ
ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।

ਕਾਰਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਓਗੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ-

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਿਗਆ, ਕਾਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਿਡਸਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਲ ਦੀਆ ਂ90,000 ਤਸਵੀਰਾ ਂਹਨ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ
ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਰਾਜ ਇਡੰੀਆ 'ਤੇ 4,00,000 ਸਿਫਆ ਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ (ਸਟੈਂਡਰਡਸ) ਵੀ ਹਨ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਇਹ ਸਭ 435 ਜੀਬੀ (ਗੀਗਾਬਾਇਟ) ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕਾਰਲ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ
ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਵੇ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

[ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ ਨੂੰ ਿਡਸਕ ਡਰਾਇਵ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ]

[ਕਾਰਲ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ]

[ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਮੁੱਖ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ]

ਦੀ ਇਦੀ ਇੰਸੰਟੀਿਟਊਟ ਆਫ ਇਸਟੀਿਟਊਟ ਆਫ ਇੰਜੰੀਨੀਅਰਸ (ਭਾਰਤ)ਜੀਨੀਅਰਸ (ਭਾਰਤ)
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ਦੀ ਇਸੰਟੀਿਟਊਟ ਆਫ ਇਜੰੀਨੀਅਰਸ (ਭਾਰਤ) ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਨੇ ਫੋਟੋ ਿਖਚਵਾਈਆ।ਂ

ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ

10

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256200536/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256219006/in/album-72157671643503784/


ਸੈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਿਡਸਕ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 'ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ' ਦੇ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਦੇ ਨਾਲ 19,000
ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹਨ।

11

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660657403/in/album-72157671643503784/


10 ਚੋਂ 4 ਗਾਧਂੀ ਡਰਾਈਵਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਟੈਰਾਬਾਇਟ 'ਵੈਸਟਰਨ ਿਡਜੀਟ ' ਡਰਾਈਵ
'ਚ 19,000 ਮਾਪਦੰਡ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਸੰਗਰ੍ਿਹਤ ਲੇਖ, ਏਅਰ ਇਡੰੀਆ ਦੇ 129 ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਅਤੇ 12,000
ਫੋਟੋਵਾ ਂਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

12

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29822210475/in/album-72157628540187245/


ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ
ਭਰੋਗੇਯੋਗ ਲਾਲ ਫੀਤੇ 'ਚ ਲਪੇਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ।

13

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29214112174/in/album-72157628540187245/


ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਿਵਿਦਆਪਾਠ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਅਨਾਿਮਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਾਧਂੀ ਿਡਸਕ ਡਰਾਈਵ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।

14

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660794804/in/album-72157671643503784/


ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

'ਬੇਅਰਫੁਟ ਕਾਲਜ' ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਰ੍ੀ ਬੰਕਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

15

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291251745/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291274185/in/album-72157671643503784/


ਗਾਧਂੀ ਿਡਸਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦੀਨਾ ਪਟੇਲ।

16

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30256199396/in/album-72157671643503784/


ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2016, ਏਅਰ ਇਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2016, ਏਅਰ ਇੰਡੰੀਆ 173ਡੀਆ 173

ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸਿਥਤ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ
ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਡਾਡਂੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੂਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਿਜਸਨੇ ਆਿਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ।

ਸਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਿਹਮਾਸ਼ੂ ਿਵਆਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ
ਕਾਗਂਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ ਸਿਥਤ ਹੈ।
ਿਪੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਦਨੇਸ਼ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸੈਮ
ਿਪਤਰੋਦਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੋ-ਦੋ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦੇ ਅਧੀਨ
ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਿਪੰਡ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਲਆ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਿਲਆ ਿਦੱਤੀ।

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਇਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ
ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ
ਸੱਜਣ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜਨਮ ਿਦਨ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸਭਾ 'ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ
ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜੋਰ-ਜੋਰ ਦੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਾਪਸ
ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਿਹਮਾਸ਼ਂੂ ਿਵਆਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਖੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ "ਸੈਮ
ਿਪਤਰੋਦਾ! ਿਦਨੇਸ਼ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ! ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ!"

ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲਹ੍ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਚੱਕੜ ਭਰੇ ਪਾਰਿਕੰਗ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ
ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਿਜੱਥੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਹਨ,
ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਿਤਆਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਸੈਮ ਅਤੇ
ਿਦਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਦੋਸਤ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ।

ਸੈਮ ਅਤੇ ਿਦਨੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਭੀੜ ਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ
ਰੋਿਕਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸੈਮ ਅਤੇ ਿਦਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ।
ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾ ਂਿਖਚਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣ ਲੱਗੇ।
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ਇਸ ਸ਼ੁੱਭ ਿਦਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਮ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਿਲਆਉਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ "ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ, ਿਹੰਸਾ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ (Gandhi : Dialogue on Violence)" ਨਾਮਕ ਇੱਕ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਸੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਬਰਾਏ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਿਵਸਫੋਟਾ,ਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਿਲਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਵੱਧਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕੁਝ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। " ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਗਾਧਂੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ
ਆਵਾਗਂਾ।

ਸੈਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮਿਹਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ
ਅੰਦੋਲਨ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂ'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਸੈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾ ਂਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸੈਮ
ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

…

ਜਦੋਂ ਸੈਮ ਅਤੇ ਿਦਨੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਕਾ ਂਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿਖਆ। ਆਸ਼ਰਮ
ਸੈਕੜੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਨੇਕ ਸਮੂਹਾ ਂ'ਚ ਜਮਹ੍ਾ ਸਨ। ਉਹ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਮਹ੍ਾ ਂਸਨ। ਉਹ ਿਰਵਾਇਤੀ ਭਜਨ (ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਗੀਤ) ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਜਨ ਸਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ
ਬੈਠੇ ਸੂਤ ਕੱਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਜਂਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਤਾ ਂਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ ਪਾਏ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਕੋਡਾਲੀ ਸਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ
ਆਵਾਜਾਈ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹ-ਮੁਦੱਈ ਦੇ
ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਹਣ, ਨਹੀਂ
ਤਾ ਂਉਹ ਗੁਆਚ ਜਾਣਗੇ।

ਿਦਨੇਸ਼ ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਸੈਮ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, "ਚੱਲੋ
ਚੱਲੀਏ"। ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਕੋਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ, ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ
ਦੁਕਾਨਾ ਂਅਤੇ ਵਰਾਿਂਡਆ ਂ'ਚ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ ਇਡਲੀ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਰੋਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਿਬਲਿਡੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਫਰਸ਼
'ਤੇ ਗੱਦੇ ਿਵੱਛੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੈਮ ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਿਦਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ
ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਗਹ੍ਾ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਰਜਨਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਸਨ।

ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਾਰਿਤਕੇ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਨਰਮਾਤਾ, ਿਵਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ,
ਕਾਰਿਤਕੇ ਜੀ ਉਸ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਨ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿਖਆ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਕਈ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਗਾਧਂੀ ਿਵਦਵਾਨਾ,ਂ ਵਰਕਰਾ ਂਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪਾਇਆ।

ਿਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਚੱਟੇ ਖਾਦੀ ਕੱਪਿੜਆ ਂ'ਚ ਅਮਰੁਤ ਮੋਦੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੋ
1955 ਤੋਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਨੋਦ ਭਾਵਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭਰਮਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾ ਭੱਟ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ 1972 'ਚ ਸਵੈ-
ਿਨਯੋਿਜਤ ਮਿਹਲਾ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਡੇਸਮੰਡ
ਟਟੂ ੂਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।

ਇਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨਾ ਪਟੇਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ 40 ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ 'ਕਲੈਕਟੇਡ ਵਰਕਸ ਆਫ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ' ਦੇ 100 ਭਾਗਾ ਂਵਾਲੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ 56,000 ਪੇਜਾ ਂਦਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਦੀਨਾ ਨੇ 'ਕਲੈਕਟੇਡ ਵਰਕਸ' ਦੇ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਸੰਸਕਰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਖਤ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕਰਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਿਟਕਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਿਰਕਾਗਿਨਸ਼ਨ
(ਓ. ਸੀ. ਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੂਲ ਸੰਸਕਰਨਾ ਂ'ਚ ਸਾਰੀਆ ਂਤਰੁੱਟੀਆ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਸਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਧਂੀ ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾ ਂਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਗੂਆ ਂ'ਚੋਂ ਦੀਨਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ ਲੇਖਾ ਂ'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਕਿਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਇਨੰ-ਿਬੰਨ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਲੀ 'ਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਦੀਆ ਂਕਈ ਕਹਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੀ
ਿਜਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਿਵਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਿਦਲ-ਿਖੱਚਵੇਂ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਾ ਂਿਜੱਥੇ ਸੈਮ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਚ
ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ੍ਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਚਾਸਂਲਰ ਹਨ। ਕਾਰਿਤਕੇ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਿਹੰਸਾ ਦੇ
ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਨਚੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ
ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਿਜਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਿਜਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ 'ਚ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ
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ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ
ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਡਸਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਿਡਸਕ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਮੈਂ ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵਵਸਥਾ, ਸੀਮਾ
ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ, ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼ਾਤਂੀ, ਿਹੰਸਾ ਰੋਕੋ ਵਰਗੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਪਰ ਗਾਧਂੀ ਜੀ
ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾ ਂਦੂਰ ਸਨ।

ਕਾਰਿਤਕੇ ਜੀ ਦੀ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਿਨਚੋੜ, ਿਤੰਨ ਿਬੰਦੂਆ ਂਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਪਿਹਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿਸੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀ (dissent) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਪਰ੍ਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਿਨਡਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਿਬੰਦੂ, ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂ'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ।

ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆ ਂ'ਚ ਇਹਨਾ ਂਿਵਿਸ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਮ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲਹ੍ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਸੈਮ ਦਾ ਨਵਾ ਂਥੀਿਸਸ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਅੱਜ
ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਇਸਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਲੋੜਾ ਂ'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਕਿਹਣ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਇੱਕ 'ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ' ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕ
ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਿਸਰਜਣ 'ਚ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਨ।

ਪਰ, ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਨਸ (John Maynard Keynes), ਅਲਫਰੈਡ ਮਾਰਸ਼ਲ
(Alfred Marshall) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਜਸ ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਗਾਧਂੀ
ਿਵਚਾਰ ਧਾਰਾ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾ ਂਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਿਵਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾ ਂਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ।

ਅੱਜ ਸੋਿਵਅਤ ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਗਰ੍ੇਟ ਿਬਰ੍ਟੇਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕਾਫੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੂਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ। ਸੈਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਭੋਜਨ (ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਜਨ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ
ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਿਬਮਾਿਰਆ,ਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਗਰੀਬੀ ਵਰਗੀਆ ਂਅਨੇਕਾ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਥੇ ਿਹੰਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਵੀ ਿਹੰਸਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਹੰਸਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹੱਿਤਆ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ
ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਸੈਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਰੋਗਾ ਂਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ
ਿਵਆਪਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਟੰਰਨੈਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ
ਵਾਰਿਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਪਰ, ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਡਜ਼ਾਇਨ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਸੈਮ ਅਕਸਰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂ'ਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾ ਂ'ਤੇ
ਿਜਆਦਾ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਸੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਦਨੇਸ਼ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਿਦਨੇਸ਼ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਿਧਆਤਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ
ਹਨ। ਸੈਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਦੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕੇ ਸਾ ਂਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਮਿਲਆ।

ਿਦਨੇਸ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੀ ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਜੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਫਰਤ ਬਾਰੇ ਉਹ
ਕੋਈ ਿਨੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਨਫਰਤ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮ ਸਿਹਮਤੀ
ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਬਲਿਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਿਹੰਸਾ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਂਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ
ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਦਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਧਰਮ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਿਧਆਤਿਮਕਤਾ 'ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਬਦਲੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਿਫਰ ਦੀਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਹੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਿਜਸਦਾ ਵਰਨਣ
ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਨ ਿਵਿਗਆਨਕ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਖਤ
ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਦੱਤਾ ਿਕ "ਗਾਧਂੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰੋ (Do like Gandhi)"

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ
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ਲੜਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, " ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ (disobey the law)"।
ਉਹ ਲੜਕਾ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲਹ੍ ਿਗਆ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੀਨ ਸ਼ਾਰਪ (Gene Sharp) ਸੀ, ਜੋ
ਅਿਹੰਸਾ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਚਾਰਕਾ ਂਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਤਂੀਪੂਰਨ ਕਰ੍ਾਤਂੀਆ ਂਨੂੰ
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਿਲਖੇ, ਤਸਵੀਰਾ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਖੇਪ ਿਬੰਦੂਆ ਂਨੂੰ
ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾ ਂਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਗਂਾ, ਮੇਿਰਆ ਂਹੱਥਾ ਂ'ਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਿਲਖਾਵਟ 'ਚ ਿਲਖੇ ਨੋਟਸ ਸਨ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨਾਮਵਰ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਢਾਰਸ ਬੰਨਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੁਸ਼ਮਾ ਆਇਗੰਾਰ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਤਮ ਿਨਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਔਰਤਾ ਂਦੇ
ਪਰ੍ਤੀ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਹੰਸਾ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ
ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਂਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ, ਿਜਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਹੋਰ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਜਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਯੌਨ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਸਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਗਾਧਂੀ ਜੀ, ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਰਾਜ਼ ਦੀ
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੇਰਿਹਮੀ ਅਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸਥਾਿਪਤ
ਿਹੰਸਕ ਢਾਚਂਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਿਵਦਰੋਹ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ
ਿਭਆਨਕ ਹੱਿਤਆਕਾਡਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਲ 1946 'ਚ ਿਬਹਾਰ 'ਚ ਦੰਗਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਿਹੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾ ਂਤੱਕ
ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ।

"ਦ ਅਫਰੀਕਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਗਾਧਂੀ (The African Element in Gandhi)" ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਿਨਲ
ਨੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰ੍ਸੰਗ 'ਚ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਢਾਚਂੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਰੰਗਭੇਦ ਦਾ ਤੰਤਰ,
ਸੰਪੂਰਨ ਨਸਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅੱਿਤਆਚਾਰੀ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ 'ਚ, ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾ ਂਨੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਤਾਕਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ
ਿਲਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਮੰਡੇਲਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾ ਂਦੇ ਵਾਗੂੰ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ।

ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਆਪਿਣਆ ਂਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਿਹੰਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੋੜਫੋੜ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਿਜੱਥੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾ ਭੱਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ 'ਸੈਲਫ ਇਪੰਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀਮੈਨਸ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ'
ਿਜਸ ਿਵੱਚ 13 ਲੱਖ ਔਰਤਾ ਂਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦੀ ਬਾਨੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਮਹੱਤਵਕਾਖਂੀ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾ ਂਜਾ ਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾ,ਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਹਨੇਰਾ ਿਜਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਾਧਂੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਅਿਹੰਸਾ ਦੀ ਜੜਹ੍, ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੈ। ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ
ਿਕੰਗ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਂ'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ "ਨਫਰਤ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਿਸਰਫ ਿਪਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਇਲਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਦਾ ਦੌਰ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਸੰਰਚਨਾਤਿਮਕ ਹੈ,
ਇਹ ਬੰਬ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਚਂੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆ ਂਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨਾਿਮਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਿਵਿਦਆਪੀਠ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਸਂਲਰ ਹਨ,
ਿਜਸਨੂੰ "ਗਾਧਂੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ" ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1920
'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਾਰੀਆ ਂਖੋਜਾ ਂ'ਚ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਰੂੰ ਕੱਤਣਾ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ
ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਦਵਾਈ
ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਮੌਤਾ ਂ'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਇਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੀਆ ਂਜੜਹ੍ਾ ਂਆਰਿਥਕ ਿਹੰਸਾ 'ਚ ਲੁੱਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਿਨਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ
ਆਰਿਥਕ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨਾਿਮਕ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪਿਹਲੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਡਜਾਇਨ ਕਰਕੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ 'ਚ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਪਰ੍ਣਾਲੀ 'ਚ ਇਸ
ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਪੇਟੈਂਟ, ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਂਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ
ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾ ਂਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਐਸ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਇਸ ਜਰੂਰੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ
'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਚਂਕ ਲੱਗੀ। ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ
ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਅਨੇਕ ਅੰਤਰਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਆ ਂਮੈਨੂੰ ਿਮਲਦੀਆ ਂਰਹੀਆ।ਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆ ਂ'ਤੇ ਡੂੰਘੇ
ਅਿਧਐਨ, ਗਾਧਂੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰਾ ਂਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਸੁਧੀਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਿਦੱਲੀ ਦੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਇਿਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਅਤੇ
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਿਰਵਾਜ ਨੂੰ "ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ (the society for the

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ
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preservation of the present)" ਿਕਹਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲੇਟ ਵਾਗਂੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ
ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

…

ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਪੂੜੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਢੋਕਲਾ, ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਮਗਰੋਂ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਮੁੜ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਕਰਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਹੰਮਤ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਿਤਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਦੋ
ਪੰਿਨਆ ਂਦੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਿਨਕਲ ਿਪਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ 17 ਘੰਿਟਆਂ
ਦੀ ਫਲਾਇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਨਯਮ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਸਾਲ 1963 'ਚ ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ, ਲੈਿਟਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀਪੂਰਨ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਲਈ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾ ਂਕਰ੍ਾਤਂੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਹੰਸਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਿਹੰਸਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਯੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਿਕਆ ਂਅਤੇ ਲੜਕੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰਹ੍ ੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਕੰਗ ਨੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਮਰੀਕੀ
ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਿਹੰਸਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਾਲੇ ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ
ਿਹੰਸਾ।

ਿਕੰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਅਰਥਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾ।ਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਕਦਰ-
ਕੀਮਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕਰ੍ਾਤਂੀਕਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ (radical revolution in values)" ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ
ਅਧਾਿਰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਿਵਅਕਤੀ ਅਧਾਿਰਤ ਸਮਾਜ ਵੱੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਿਜਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾ ਂਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ
ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਰਚਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਪਰ੍ਥਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ
(Emancipation Proclamation)' ਅਤੇ ਸੰਿਵਧਾਨ 'ਚ 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖੇਤ 'ਚ ਬਟਾਈਦਾਰੀ ਦੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਭਾਰਤ 'ਚ, ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨਾ ਂ'ਚ ਬਟਾਈਦਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਠੇਕਾ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਅਣਇੱਛਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਲਮਾਨਾ ਪਰ੍ਣਾਲੀ, ਿਜਸਨੂੰ
ਿਗਰਿਮਤੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 1917 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਮੰੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗੈਰ-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਵੋਿਟੰਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਯੂਐਸ 'ਚ 1964 ਦੇ ਿਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਿਵੱਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸਲੀ ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ।
ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਾਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ
ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪਰ੍ਥਾ
ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਨਤਕ ਵੋਟ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਿਟੰਗ
ਟੈਕਸ (Poll Tax) ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੁਣ 'ਵੋਿਟੰਗ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Voter Identification Laws)'
ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਵਾਸਤਿਵਕ ਮੁੱਿਦਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੋਿਟੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣਾ
ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾ ਂਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾ' (Rule of
Law)। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁਣਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਹਾਲਾਿਂਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਬੇਲਾਗ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ
ਲੱਗਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੇਲਾਗ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ), ਪਰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਉਦੋਂ ਹੀ
ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

'ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾ' ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਸਧਾਤਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਹਲਾ ਿਸਧਾਤਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ
ਿਲਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦਈਏ। ਇਸ ਿਸਧਾਤਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਜਾਨ ਐਡਮਸ (John Adams) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ "ਅਸੀਂ
ਿਵਧੀਆ ਂਦੇ ਸਮਰਾਜ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਿਕ ਇਨਸਾਨਾ ਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ (we are an empire of laws, not a
nation of men)।"

ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਿਸਧਾਤਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਿਜੱਥੇ
'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ' ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਿਜਹੇ 'ਚ ਇਹ ਿਸਧਾਤਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਿਸਧਾਤਂ ਜਰੂਰੀ ਤਾ ਂਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣ

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ
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'ਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾ ਂਦੋਵਾ ਂਿਸਧਾਤਂਾ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਦਆ ਂਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ
ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਨਯਮ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।

ਤੀਜਾ ਿਸਧਾਤਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਿਸਰਫ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ
ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ "ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ" ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਏਸੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੀ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।

ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਿਹੰਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਹੰਸਾ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੈਮ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਿਹੰਸਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਿਹੰਸਾ,
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਸਰੀਰਕ ਿਹੰਸਾਵਾ ਂਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਨੇਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਿਹੰਸਾ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਸਾਡੇ ਗਰ੍ਿਹ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਹੰਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਹੰਸਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ
ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਮੌਿਕਆ ਂ'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਿਲਆਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾ ਂਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
ਨਵਾ ਂਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਾਗਂੇ ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਕਈ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਵਾਅਿਦਆ ਂਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ
ਿਗਆਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆ ਂਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ ਤਾ ਂਿਕਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਿਗਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਗਆਨ
ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਿਲਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ
'ਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜੋ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਸਵਾਲਾ ਂਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਸ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

…

2016 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸੈਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਫਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੀਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਰੇ 10
ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਜਖਮਾ ਂ'ਤੇ ਮੱਲਹ੍ਮ ਵਾਗਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾ ਂਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਇਸ ਸਫਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲਹ੍ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਵਾਇਆ
ਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ
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ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ, ਿਦੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਰਗੇ
ਇਹਨਾ ਂਅਨੁਭਵਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਦੱਲੀ ਆਇਆ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਸਫਰ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਮ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲਾ ਂਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਕਸਟਮਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਮੈਂ
ਿਦਨੇਸ਼ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਿਦਨੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਿਮਿਲਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਨਵ ਿਸੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜੋ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਕਈ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਿਜਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਮ
ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਲੈ
ਿਗਆ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤਸੂਤੇਕ (Matsutake) ਸੂਪ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀ ਖਾਧੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ
ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ।

ਮਾਨਵ ਨੇ ਿਕਹਾ "ਓ ਹੋ! ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਾ ਂਗੱਲ ਸੀ!" ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਿਮਲੇ
ਸਨ। ਮਾਨਵ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮਕਰਣ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਕਰਤਾ-
ਧਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਕੈਥੋਿਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਟਆੂ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ
ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਿਦਖਾਈ।

ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ। ਿਫਰ ਸੈਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਹਾ,ਂ ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਹਾਜ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਸੈਮ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। "ਉਸ ਨੇ ਸੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਬਾਇਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੈਮ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਿਡਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
'ਚੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੈਮ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਿਦਨੇਸ਼ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸੀ। ਿਦਨੇਸ਼ ਨੇ ਿਝਜਕ ਕੇ
ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ 'ਚ ਮਦਰ
ਟਰੇਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਿਮਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਿਦਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਿਕੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਤਾ ਂਿਦਨੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਿਦੱਲੀ ਤੋਂ
ਕਲਕੱਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਿਗਆ। ਿਦਨੇਸ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਉਹ
ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ।"

ਿਡਨਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ ਲੋਕਾ ਂਚੋਂ ਿਤੰਨ ਜਣੇ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ੍ਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ
ਇਸ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ ਸੰਭਿਵਤ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀਆ ਂਆਸਾ ਂਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਬੂਰ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਮਿਲਆ ਂਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਿਕਤੇ ਆਸ ਦੀ ਿਕਰਨ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਜਸਿਟਸ ਰਾਨਾਡੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਬਆਿਨਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ
ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਸਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।' ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ
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ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਬੰਦੂਆ ਂਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਮ ਿਪਤਰੌਦਾ।

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾਭਾਈ ਜੀ (ਫੋਲਡਰ ਫੜੇ ਹੋਏ)

29
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ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਿਖਚਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਲ, ਸੈਮ ਅਤੇ ਿਦਨੇਸ਼ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ।

ਕੋਚਰਬ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਸੂਤ ਕੱਤਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29660844344/in/album-72157671643503784/
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ਕੋਚਰਬ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਕਾਰਡਾ ਂ'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਈ ਇਲਾ ਭੱਟ।

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ।
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ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ,ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਂਂ
ਿਟੱਪਣੀਆਿਟੱਪਣੀਆਂਂ

14 ਜੂਨ, 2017, ਇ14 ਜੂਨ, 2017, ਇੰਟੰਰਨਟਰਨੈੈਟ ਆਰਕਾਈਵ, ਸਾਨ ਫਰਾਟ ਆਰਕਾਈਵ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਿਂਸਸਕਿਸਸਕੋੋ

ਰਾਜਦੂਤ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਰਲ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਕਾਹਲੇ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ
ਭਰਾਵੋ। ਗੁੱਡ ਇਵਿਨੰਗ।

ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰ੍ਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾ।ਂ

ਇਸ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਇਦ
ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮਸ਼ਨ (Knowledge Commission) ਦੀ
ਪਰ੍ਧਾਨਗੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟਾ ਂਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਚਂੇ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ 'ਚ
ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਿਗਆਨ ਅਧਾਿਰਤ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ।

ਅਸੀਂ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਿਜਹੇ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ, ਨੈੱਟਵਰਕ, ਅਨੁਵਾਦ, ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਕਾਰਜ (Affirmative Action) ਸੰਬੰਧੀ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਰਾਖਵਾਕਂਰਨ, ਬਰ੍ਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ, ਰੁਜਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ, ਸੰਚਾਰ
ਮਾਿਧਅਮਾ ਂਰਾਹੀਂ ਪੜਹ੍ਾਈ (Distance learning), ਓਪਨ ਕੋਰਸਵੇਅਰ, ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਦੀ ਿਸਖਲਾਈ
ਵਰਗੀਆ ਂਸਭ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ, ਿਗਆਨ ਿਸਰਜਕਾ ਂਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਸਰਜਣ ਦੀ ਿਵਧੀ 'ਤੇ ਵੀ
ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਿਸਹਤ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਿਮਆਨੇ ਪੱਧਰ
ਦੇ ਉਦਯੋਗਾ ਂ'ਚ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ (Intellectual Property), ਪੇਟੈਂਟਸ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ
ਿਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Application) 'ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ 'ਚ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਿਗਆਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
'ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿਹਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (National
Knowledge Network) ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਪੋਰਟਲ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਪੋਰਟਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।

ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂ'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ
ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਗਾਧਂੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂ'ਚ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮਾ ਂ'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾ।ਂ
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ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਧਂੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ,ਂ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਾਰਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਾਰਲ ਦਾ ਇਹ ਿਮਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਤੋਂ ਮਾਨਕਾ ਂਨੂੰ ਲੈਣਾ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਪਿਹਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਲ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਦਰਜ ਕੀਤੇ।

ਸਾਰੀਆ ਂਸਰਕਾਰਾ ਂਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਗਨੀ, ਜਾ ਂਿਬਲਿਡੰਗ
ਕੋਡ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੇ
ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਲ ਬੌਿਧਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਕਾਰਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ।"

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਿਬਜਲੀ ਦੀ
ਵਾਇਿਰੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਿਕਉਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਖਰਾਬ ਵਾਇਿਰੰਗ ਨਾਲ
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ। ਕਾਰਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਿਮਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੈਿਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾ ਂਪੁਰਾਣੇ,
ਅਪਰ੍ਚੱਿਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਇਟੰਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ
ਉਪਲਬਧ ਮੌਿਕਆ ਂਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਮੌਿਕਆ ਂ'ਤੇ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ (mentality) ਹੈ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆ ਂਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਯੁੱਗ (information age) ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।

ਕਾਰਲ, ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ
ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਹਨ। ਅਿਜਹਾ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ ਿਜਸ 'ਚ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਖੜਹ੍ਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਹੇ, "ਇਹ ਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆ ਂਪਰ੍ਿਕਰ੍ਆਵਾ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। "ਬਦਲਾਅ ਤਾ ਂਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਫਤਾਰ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਰਹਾ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਗਆਨ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸਲ 'ਚ ਿਗਆਨ
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਤੰਭ ਹਨ: ਿਵਧਾਨਪਾਿਲਕਾ,
ਕਾਰਜਪਾਿਲਕਾ, ਿਨਆਪਂਾਿਲਕਾ।

ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਮੀ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ (economy of scarcity) 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ,
ਜਦੋਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ
(economy of abundance) ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਜਆਦਾ
ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਭਾਰਤ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨਹ੍ ਦੇ ਲਈ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਅੱਜ
ਭਾਰਤ, ਨਾ ਿਸਰਫ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ
ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਅਿਜਹੀਆ ਂਚੁਣੌਤੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਰਲ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਲਗਭਗ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
ਿਪਛਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਐਨ, ਿਵਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਨਾਟੋ, ਡਬਲਯੂਟੀਓ,
ਜੀਡੀਪੀ, ਪਰ੍ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ
ਸੂਚਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਿਡਜਾਇਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਠੀਕ 20 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ
ਬਸਤੀਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇਂਗ ਜ਼ੀਆਓ ਿਪੰਗ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, "ਮੈਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ
ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ" ਜੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗੋਰਬਚੇਵ ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ
ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਯੋਗ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ
'ਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।

ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਜਾਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਦੇ ਵੱਲ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾ ਂਸਨ। ਉਹ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਿਸੱਧ
ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਿਡਜਾਇਨ ਸਰਬ-ਿਵਆਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੂਚਨਾ (Information) ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਿਡਜਾਇਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਮਨੁੱਖੀ ਜਰੂਰਤਾ ਂ'ਤੇ, ਨਵੇਂ ਆਰਿਥਕ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂ'ਤੇ, ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ (regenerative
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economics) 'ਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ, ਖਪਤ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਿਹੰਸਾ 'ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ
ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ।

ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਉਹਨਾ ਂ'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਸਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਭੋਜਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸੰਚਾਰ, ਿਚਿਕਤਸਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਊਰਜਾ
'ਚ ਖਾਸਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾ ਂਤਰੀਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜਕੱਲਹ੍ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨ
'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਓਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 70 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ, ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਚੋਂ ਹਾਂ
ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਡਜਾਇਨ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮੈਂ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕਾਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ 'ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ।

ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਂ'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ, ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਕਤੇ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ 'ਚ, ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ
ਵੱਖਰਾ ਆਯਾਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਾਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ

ਕਾਰਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗਏ ਸਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਗਾਧਂੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ
ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਬਤਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ
ਿਵਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾ ਂ'ਚ, ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂ'ਚ, ਸ਼ਿਹਰਾ ਂ'ਚ, ਰਾਜਾਂ
'ਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਿਹੰਸਾ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਕਵੇਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਿਹੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਹੰਸਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਿਹੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੀ।

ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ 'ਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ 53 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਿਸ਼ਕਾਗੋ 'ਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾ ਂਿਕ ਹਰੇਕ
ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਿਪਛਲੇ 53 ਸਾਲਾ ਂ'ਚ
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ। ਿਸ਼ਕਾਗੋ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜਆਦਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਿਹੱਸਾ ਜੇਲਹ੍ 'ਚ
ਹੈ। ਪਰ੍ਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾਏ ਤਾ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ੍ਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੇਲਹ੍ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸੌ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹ੍ਾ ਂਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਉਸਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਵੱਡੇ
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਏਹੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ 5,00,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਓੜੀਆ, ਤਾਿਮਲ, ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ
ਕਈ ਮਹਾਨ ਿਕਤਾਬਾ ਂਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਠਕਾ ਂਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀਆ।ਂ

ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਿਹਤ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਮਲ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਦੀ
ਲਾਈਬਰ੍ੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਦੇਖੀ ਜੋ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ
'ਤੇ ਇੱਕ ਅਿਧਆਏ ਪਿੜਹ੍ਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਿਧਆਏ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ
ਕਰਾ ਂਤਾ ਂਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਿਹਤ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਰਲ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਕੁਝ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ
ਿਜਆਦਾ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਿਕਤਾਬਾ ਂਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ
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ਕਾਰਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਦਲੋਂ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ,ਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੋਰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਓਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ 'ਚ
ਆਉਣ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਰਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਸਰਫ ਸੁਿਣਆ
ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਵਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ਾ ਿਸੱਖਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ
ਵਾਰ ਿਫਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਵਾ ਂਦਾ
ਿਜਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ, ਆਰੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, "ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?" ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।"

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਸ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ?" ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਨਹੀਂ।"

[ਹਾਸਾ]

ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?" ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
"ਨਹੀਂ।"

ਤਦ ਉਸਨੇ ਿਫਰ ਪੁੱਿਛਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਪਰ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?" ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾ।ਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਿਕ, "ਿਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

[ਹਾਸਾ]

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੂਰਜ
ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜਰ ਹੈ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਮੱਤਰ, ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।

[ਤਾੜੀਆ]ਂ

ਅੰਤ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਮੱਤਰ, ਿਨਸ਼ੀਥ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ
ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਿਨਸ਼ੀਥ ਭਾਈ।

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।

ਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ

39



ਜੂਨ 2017, ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਿਚੰਨਹ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੇਿਵਡ ਗਲੈਨ ਰੀਨਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483581124/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483581124/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483581124/in/album-72157684803434976/


ਸਮੋਸੇ, ਨਾਨ, ਅੰਬ ਦੀ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਪਰੋਸੇ ਗਏ।
ਡੇਿਵਡ ਗਲੇਨ ਰੀਨਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ।

ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਚ, ਸੂਰਜ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ (ਖੱਬੇ) ਇਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ
ਹੋਏ। ਡੇਿਵਡ ਗਲੇਨ ਰੀਨਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/35287277856/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/35287277856/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/35287277856/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483573034/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483573034/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483573034/in/album-72157684803434976/


ਿਬਰ੍ਵਸਟਰ ਕਾਹਲੇ (Brewster Kahle) ਅਤੇ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਇਸ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਡੇਿਵਡ ਗਲੇਨ ਰੀਨਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ।

ਸੂਰਜ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਡੇਿਵਡ ਗਲੇਨ ਰੀਨਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ
ਫੋਟੋ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34959531480/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34959531480/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34959531480/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191607587/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191607587/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191607587/in/album-72157684803434976/


ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਚ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬ ਦੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਡੇਿਵਡ ਗਲੇਨ
ਰੀਨਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ।

ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਦੂਤ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।
ਡੇਿਵਡ ਗਲੇਨ ਰੀਨਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34503341764/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34503341764/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34503341764/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483586404/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483586404/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/34483586404/in/album-72157684803434976/


ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ, ਇੱਕ ਕਨਵਰਟਡ ਚਰਚ 'ਚ ਸਿਥਤ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੰਿਦਰ, ਉਸਦੇ ਲਈ 20 ਪੌਂਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ
ਘੰਟੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਰ੍ਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ। ਐਡੇਿਵਡ ਗਲੇਨ ਰੀਨਹਾਰਟ ਦੁਆਰਾ
ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ।

44

https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191619197/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191619197/in/album-72157684803434976/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/25191619197/in/album-72157684803434976/


ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ,ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ, ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਂਂ
ਿਟੱਪਣੀਆਿਟੱਪਣੀਆਂਂ

14 ਜੂਨ, 2017, ਦ ਇ14 ਜੂਨ, 2017, ਦ ਇੰਟੰਰਨਟਰਨੈੈਟ ਆਰਕਾਈਵ, ਸੈਨ ਫਰਾਟ ਆਰਕਾਈਵ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਿਂਸਸਕਿਸਸਕੋੋ

ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਮ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁਿੜਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ
ਜਗਹ੍ਾ-ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਬੌਿਧਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਨ
'ਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਿਦੱਤੇ। ਇਸੰਟੀਿਚਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਜੰੀਨੀਅਰਸ 'ਚ, ਮਾਇਓ ਬੋਇਜ
ਕਾਲਜ (Mayo Boy’s College) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ
ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਗਾਧਂੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲੇ ਤਾ ਂਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਸੀ।

ਉਹ ਿਪਛਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡਾ ਂਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ
ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਿਵਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਗਂਾ ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ ਯਤਨਾਂ
ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾ।ਂ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 'ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੈਲਨ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ' ਅਤੇ ਿਮਲੀਅਨ ਿਕਤਾਬ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ (Million Books Project) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ
ਰਾਜ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡੀਨ ਗਲੋਰੀਆ ਸੈਂਟ ਕਲੇਅਰ (Dean Gloria St. Clair) ਦੇ ਯਤਨਾ ਂਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਸੰਭਵ
ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵਿਗਆਨਕ
ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਨਾਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਬਾਲਾਿਕਰ੍ਸ਼ਣਨ ਹਨ। ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਦਾ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸਦੇ 25 ਸਕੈਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ 'ਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ5,50,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟੰਰਨੈਟ
ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ 4,00,000 ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਿਕਤਾਬਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾ ਂਇਸ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵੱਚ 45,000 ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਹੰਦੀ 'ਚ, 33,000 ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ 'ਚ, 30,000 ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ,
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾ ਂਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ 'ਤੇ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਓਸੀਆਰ ਸਕੈਿਨੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
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ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਈ-ਿਰਡਰ,
ਿਕੰਡਲ ਅਤੇ ਟੈਬਲਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ
ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਚ ਿਕਤਾਬ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਚ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਜੰੀਨੀਅਰ
ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ 'ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਿਸਰਲੇਖਾ,ਂ ਲੇਖਕਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪਰ੍ੀਖਣ
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਆਈਐਸਬੀਐਨ (ISBN) ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਓਪਨ
ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਕਾਰਡ ਕੈਟਲਾਗ ਨਾਲ ਿਲੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਉੱਥੇ
ਿਕਤਾਬ ਦੀ "ਸਮੀਿਖਆ" ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਦੇ
ਿਗਆਨੀ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਡੋਿਮਿਨਕ ਵਜੁ਼ਾਸਿਟਕ (Dominik Wujastyk) ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਦਰਜਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 13,000
ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ
ਕੀ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾ ਂਿਸਰਲੇਖ ਜਾ ਂਲੇਖਕ ਹੈ ਜਾ ਂਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ
ਆਇਆ। ਇਸ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸੈਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਿਗਆ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ, ਤਾ ਂਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ "ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪੈਨਡਰਾਇਵ ਹੈ?"

ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਐਸਬੀ ਡਰਾਈਵ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਂ
ਗੀਗਾਬਾਇਟ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
"ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟਰ੍ੋਿਨਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਸੰਗਰ੍ਿਹਤ ਕੰਮਾ ਂਦੇ 100 ਖੰਡ।" ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ ਿਗਆ।

ਸੰਕਿਲਤ ਕੰਮਾ ਂਦੇ 100 ਖੰਡਾ ਂਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਖਾਸਕਰ ਦੀਨਾ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਹੈ। ਿਫਲਹਾਲ
ਉਹ ਇਹਨਾ ਂ100 ਖੰਡਾ ਂਦੇ ਿਹੰਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਕਿਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਿਮਿਲਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ
ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਲੜੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਖੰਡ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ
78 ਖੰਡਾ ਂਚੋਂ ਲਗਭਗ 77 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਿਹਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਵੀ 20 ਖੰਡ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਆਖਰੀ ਛੇ ਖੰਡਾ ਂਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਿਂਕ ਸੰਗਰ੍ਿਹ, ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ ਂ'ਚ ਿਕਤੇ ਿਜਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ 'ਚ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾ ਂਦੀਆ ਂ129 ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾ ਂਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਆਡੀਓ
ਫਾਈਲਾ ਂਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾ ਂਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਸੰਕਿਲਤ ਕੰਮ ਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਇਸ ਇਕਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਿਪਛਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਿਲਤ
ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੀਆ ਂਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ, ਰਿਬੰਦਰਨਾਥ
ਟੈਗੋਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਧਂੀ, ਇਦੰਰਾ ਗਾਧਂੀ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਬੋਸ, ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਰਾਧਾਿਕਰ੍ਸ਼ਣਨ, ਸਰਦਾਰ
ਪਟੇਲ ਆਿਦ ਦੀਆ ਂਵੀ ਕਈ ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਾ ਂਹਨ।

ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਚ ਸਾਲ 1988 'ਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਾਏ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 53 ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਿਕਤਾਬ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜੇਲਹ੍
'ਚ ਿਲਖੀ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ 53 ਐਪੀਸੋਡਾ ਂਦੇ ਸਬਟਾਇਟਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀ, ਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਰਿਵਸੇਜ਼ (E-Bhasha Language Services) ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗਾਧਂੀ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਛੇ ਐਪੀਸੋਡਾ ਂਦੇ ਸਬਟਾਇਟਲਸ ਹੁਣ
ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਿਹੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਵੀ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ 53 ਐਪੀਸੋਡਾ ਂਦੇ ਸਬਟਾਇਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ
ਹੋਣ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰ੍ੋਤ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂ90,000 ਤਸਵੀਰਾ ਂਿਮਲੀਆ ਂਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂ12,000 ਤਸਵੀਰਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਿਜਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਕਰ (Flickr) 'ਤੇ ਪਾਇਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਮੰਦਰਾ,ਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ, ਿਕਰ੍ਕਟ ਜਾ ਂਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਅਤੇ ਇਦੰਰਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਬਚਪਨ
ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਂਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ
ਪਬਿਲਕ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਅਿਧਕਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਰ law.resource.org 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ
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ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਬਲਿਡੰਗ
ਕੋਡ ਆਫ ਇਡੰੀਆ, ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫਾਰ ਦ ਸੇਫਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡਜ਼, ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫਾਰ
ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਸਪਾਈਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਫੂਡ, ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫਾਰ ਦ ਪਰ੍ੌਪਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਦ
ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਬਿਰਜੇਜ ਐਂਡ ਰੋਡ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਨ ਜਾ ਂਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸੀਿਮੰਟ, ਘਰੇਲੂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਦ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾ ਂਦੇ ਪੁਰਜੇ ਆਿਦ ਅਿਜਹੇ
ਦਰਜਨਾ ਂਉਤਪਾਦ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤੀ
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂ'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।

ਅਿਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਇਹਨਾ ਂਚੀਜਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਭਾਰਤੀ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅਤੇ ਿਪੰਡਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਮਾਗਰੀ ਦਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ
ਿਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਸਕੂਲਾ ਂਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾ ਂ'ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ
ਿਨਕਾਸ ਸੁਿਵਧਾ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਤਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਿਕਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ,
ਇਮਾਰਤਾ ਂਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਵੀ
ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕੋਡੀਫਾਇਡ ਿਗਆਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਇਜੰੀਨੀਅਰਾ,ਂ ਿਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾ ਂਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸੱਿਖਆਤਮਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਦੇ ਸੱਠ ਲੱਖ
ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1,000 ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਐਚਟੀਐਮਐਲ 'ਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਿਚੱਤਰਾ ਂ(ਡਾਇਗਰਾਮਾ)ਂ ਨੂੰ ਓਪਨ SVG ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਿਫਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਿਲਕਾ ਨੂੰ
ਉਸਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਜਾ ਂਖੋਜ ਪੱਤਰ 'ਚ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਿਚੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ
ਿਚਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾ ਂਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹਨਾ ਂਿਚੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫਟੀ ਲਾਅ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ
'ਤੇ ਿਵੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਆਫ ਇਡੰੀਆ
ਦੀ ਕੀਮਤ 13,760 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 213 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾਏ
ਤਾ ਂਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 1.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 2,000 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਿਜਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ
ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾ ਂਪਬਿਲਕ ਸੇਫਟੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਿਚਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਸਆਸੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਦੀ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਮ, ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਿਵੰਟ ਸਰਫ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ
ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਹਲਫਨਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਜਨਿਹਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ
ਦਰਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਇਆ ਿਜਹਨਾਂ
'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ੀ. ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਕੋਡਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਡਾ. ਸੁਸ਼ਾਤਂ ਿਸਨਹਾ ਜੋ
ਇਡੰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ (Indian Kanoon) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। 'ਇਡੰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਿਸਸਟਮ
ਹੈ ਜੋ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆ ਂਅਦਾਲਤੀ ਸਲਾਹਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਸ਼ਰ੍ੀ ਿਨਸ਼ੀਥ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਫਰਮ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਲਮਾਨ
ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਿਵਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ਰ੍ੀ
ਦੇਸਾਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ 'ਚ ਅਤੇ ਯੂਰਪ
'ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ
ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪੜਹ੍ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡੀ
ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਈਐਫਐਫ ਅਤੇ ਫੈਨਿਵਕ ਐਂਡ ਵੈਸਟ (EFF and Fenwick & West) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਈਐਫਐਫ ਦੇ ਿਮਚ ਸਟੋਲਟਜ਼ (Mitch Stoltz)
ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਭਆਨ 'ਚ ਿਜਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਰ੍ੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਮੇਤ
ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਿਨਰਸੁਆਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨੌਂ  ਲਾਅ ਫਰਮਾ ਂਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾ ਂਵੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਘੰਿਟਆ ਂਦੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਦੇਸ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਨਯਮਾ ਂਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਿਗਆਨਤਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ
ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ
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ਮਾਲਕ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਸੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂ'ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ
ਅਦਾਲਤਾ ਂਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹ
ਬਲਾਗਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਿਸੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਫੀਿਨਕਸ (Phoenix) ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਡਰਬਨ ਦੇ
ਛਾਪਾਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁਰਜਾ-ਪੁਰਜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਿਡਆ ਂ'ਚ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਗੱਡੇ ਨੂੰ 16
ਬਲਦਾ ਂਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਖੱਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰ੍ੈਸ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਉਜਾੜ 'ਚ ਲੈ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫੀਿਨਕਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਗਹ੍ਾ ਿਮਲੀ ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸੀ ਿਪਰ੍ਿਟੰਗ ਪਰ੍ੈੱਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ
ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ। ਫੀਿਨਕਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ ਪਰ੍ੈੱਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰ੍ੈੱਡ ਲੇਬਰ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
ਇਜੰੀਲ 3:19 ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ "ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲੋ (by the sweat
of your brow you will eat your food)", ਏਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਿਣਆ।
ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ:

"ਬੌਿਧਕ ਬਰ੍ੈੱਡ ਲੇਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨਾ ਂਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਕਥਨ ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਰ੍ੈੱਡ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਬਰ੍ੈੱਡ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਕੰਮ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਦੋ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਝਂੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ੇਰਣਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ 'ਚ 15 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨੰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਸੋਿਚਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਗਾ ਂਚੱਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੀ ਿਹੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ
ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ, ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ, ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਅਤੇ ਕਦੀ

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਅੱਡ ਿਦਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲਹ੍ ਅੱਤਵਾਦ
ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆ ਂਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾ ਂਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਰ੍ਿਹ 'ਤੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਿਹੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਿਹੰਸਾ,
ਭਾਵੇਂ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ 'ਚ ਅਿਗਆਨਤਾ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਿਹੰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ-
ਹਵਾਸ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਗਤੀਿਵਧੀ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪਰਹ੍ ੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ,
ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਲੁਭਾਵਣਾ ਤਾ ਂਲੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।

ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਦੇ ਸ਼ਾਤਂੀਪੂਰਨ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾਂ
ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਦਾ ਿਹੰਸਕ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ
ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਟੰਰਨੈਟ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆ ਂਸੂਚਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਦੇ ਸ਼ਾਤਂੀਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਦਲ ਖੋਲਹ੍ ਕੇ ਅਪਣਾਈਏ।

ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਾਨ ਐਡਮਸ (John Adams) ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਉਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਿਜਹੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਸਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ, "ਅਿਗਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੋ ਅਿਜਹੇ ਸੰਗੀਨ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ
ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।" ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਸਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਦਂੇ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ "ਸਾਨੂੰ ਿਨਮਰਤਾ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ, ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ, ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ
ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।"

ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਜੱਥੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਸੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ, ਅਿਜਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਿਜਸਨੇ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ, ਅਿਜਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਿਸੱਿਖਅਤ ਨਾਗਿਰਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ
ਸੀ। ਜੱਜ ਰਾਨਾਡੇ ਨੇ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆ ਂਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ।

ਿਜਹਨਾ ਂਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੇ ਆਧੁਿਨਕ ਦਨੀਆ ਂ'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਹਰ
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਨਿਹਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲਹ੍ 'ਚ ਿਲਖੀ ਅਸਧਾਰਨ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਡਾ.

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ
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ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ
ਪਰ੍ੋਫਸਰ ਰਾਧਾਿਕਰ੍ਸ਼ਣਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਵਦਵਾਨ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਦਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕੰਤਤਰ ਹਨ। ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਖਾਸ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਨਰਸੁਆਰਥ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ
ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥੋਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾ ਂਦੁਨੀਆ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ
ਿਕੰਗ ਅਕਸਰ ਿਕਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, "ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਰਸਿਤਆ ਂਨੂੰ
ਸਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਿਮਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਗਂੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂੇ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਜੱਥੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਹਰ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ
ਦੇ ਸਕੀਏ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿਜਹੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਰਸੁਆਰਥ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਹੈ।

ਜੈ ਿਹੰਦ! ਰੱਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੜਹ੍ਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ! ਧੰਨਵਾਦ

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਇੱਕ ਬੁਰਜੁਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਿਜਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਦੱਲੀ, ਜਨਵਰੀ 1952

ਕੇਂਦਰੀ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਿਦੱਲੀ, 1946
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ਿਦੱਲੀ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਚੋਣਾ,ਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 1951

ਪੱਕੀ ਿਸਆਹੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਦੱਲੀ 'ਚ, ਜਨਵਰੀ,1952
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ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਗਂਲੋਈ ਦੇ ਿਪੰਡ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਵੋਿਟੰਗ ਪਰਚੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਸਤੰਬਰ 1951
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ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ., ਖੰਡ 71 (1939-40), ਪੇਜ 337, ਰਾਮਗੜਹ੍ ਕਾਗਂਰਸ 'ਚ ਡਾ. ਰਾਿਜੰਦਰ ਪਰ੍ਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ

ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ., ਖੰਡ 72 (1940), ਜਮਨਾਲਾਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰ੍ੰਿਟਸਪੀਸ, ਿਦੱਲੀ
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ਿਡਜੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹਿਡਜੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ: ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?: ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ, ਨਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ, ਨੈੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2017, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 75 ਸਾਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ, 8 ਜੁਲਾਈ, 2017, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 75 ਸਾਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਇਟੰਰਨੈਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਲੱਭ ਿਗਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੇਖਕ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਖੌਫ
ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ (ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਰਹੇ) ਤਾ ਂਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹਾਲਾਤਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾ ਂਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂ'ਚ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ
ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਗਲਤ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਿਕਆ ਂਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਿਜੱਥੇ ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਾਧਂੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ
ਨਿਹਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਪਰ੍ੇਰਨਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
'ਚ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ, ਥਰਗੁਡ ਮਾਰਸ਼ਲ (Thurgood Marshall) ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਿਦਰ੍ੜਤਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ,
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਿਹਣਾ। ਇਹ ਿਸਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾ ਂਟਵੀਟਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜਆਦਾ ਹੈ। ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
ਗਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਹਾਿਕਆ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਿਸੱਿਖਆ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਿਣਆ ਂਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਾਗਂਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਿਦੱਤੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਨੈਿਤਕਤਾ, ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿਰੱਤਰ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਜੋ
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਸੱਿਖਆ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਿਰਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਮੰਿਨਆ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਓ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ
ਖਾਣਾ-ਖਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਹ੍ਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਚੋਣਾ ਂ'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ,
ਬਟਾਈਦਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਿਦ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਰੱਿਖਆ, ਉਹ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਿਸਧਾਤਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀਪੂਰਨ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ ਤਾ ਂਕਰ੍ਾਤਂੀ ਨੂੰ ਿਹੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਇੱਕ ਿਵਕਸਤ
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ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

>ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕ>ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਿਕਉਂ ਹੈ?ਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਿਕਉਂ ਹੈ?

ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਿਨਯਮ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਦਫਤਰਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਕਾਰਖਾਿਨਆ ਂ'ਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦਾ ਸਹੀਂ ਪਰ੍ਯੋਗ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ,
ਨਦੀਆ ਂਅਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਿਦ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ "ਫੋਰਸ ਆਫ ਲਾਅ" ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ ਜਾਣ ਬੁੱਝ
ਕੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕੋਡਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਕੋਡਾ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ
ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਕੋਡਾ ਂਦੀ ਲਾਗਤ ਪਰ੍ਤੀ ਕਾਪੀ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਿਬਨਾ,ਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਏਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ
ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ (Bureau of Indian Standards) ਇਹਨਾ ਂਕੋਡਾ ਂ'ਤੇ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਲਈ 13,760 ਰੁਪਏ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਿਬਊਰੋ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਨੱਜੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ ਜਾ ਂਇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਬਊਰੋ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ
ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹਨਾ ਂਕੋਡਾ ਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ
ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹਨਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ'ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਿਦੱਤੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਿਬਊਰੋ
ਨੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਕਾਪੀਆ ਂਉਦੋਂ ਹੀ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 13,760 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਪੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਜਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੋਡ
ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ
ਖਰੀਿਦਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਂ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਖਰੀਦੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੀਤਾ।
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ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾ ਂਪੇਪਰਾ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। ਅਸੀਂ
ਕਈ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਵੈਬ ਪੇਜਾ ਂ'ਚ ਪਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂ'ਚ ਛਪੇ ਸਾਰੇ ਰੇਖਾ-ਿਚੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਠ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਕੋਡਾ ਂਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਹੀਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂ'ਤੇ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਕੋਡਾ ਂਨੂੰ ਈ-ਬੁੱਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ।
ਅਿਜਹੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੁਕਮਾਰਕਸ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

>ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆ>ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਂਸਰਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਂਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਿਕਆ ਹੈ ਿਜਸ
ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ 'ਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਬਊਰੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਿਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ
ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਦੱਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਮੁਫਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਿਦੰਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਿਨਰਸੁਆਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਤਲਬ ਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਿਨਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ
ਲੱਖਾ ਂਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰ੍ਿਸੱਧ
ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟਾ ਂ'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਖੁਸ਼
ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਿਮਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਟੰਰਨੈਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ: ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਸਰਬ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਿਨਗੂਣਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਿਵਦਵਾਨਾ ਂਦੇ ਸਾਿਹਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ,ਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਜਾ ਂਿਗਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪਰ੍ਤੀਬੰਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਭਰਤਰੀਹਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀਸ਼ਤਕਮ 'ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, "ਿਗਆਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ
ਿਜਸਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਿਗਆਨ, ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆ ਂਉਹਨਾ ਂਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਿਜਸਦੀ ਚਰਚਾ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਿਰਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ

ਿਡਜੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹਿਡਜੀਟਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ
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ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਿਚਆ ਂ'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਿਸਲਿਸਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦੇ
ਰਹਾਗਂੇ।

ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹੀਆ ਂ'ਤੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਿਸਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ
ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋਵਾਗਂੇ ਜੋ
ਸਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਵਸਾ ਸਕਾਗਂੇ ਿਜੱਥੇ ਿਨਆ ਂਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
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28 ਅਕਤੂਬਰ, 1954 ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ 'ਚ 'ਯੰਗ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਪੈਲੇਸ' ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ

16 ਦਸੰਬਰ, 1956, ਪੈਨਿਸਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਈਜਨਹਾਵਰ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ
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14 ਨਵੰਬਰ, 1957 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ 'ਚ ਬਾਲ ਿਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26749535664/in/album-72157668686297472/


16 ਸਤੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾ ਂਮਜਦੂਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਭੂਟਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸੜਕ
ਬਣਾਈ।
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ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ., ਭਾਗ 73 (1940-1941), ਫਰ੍ੰਿਟਸਪੀਸ, ਵਾਈਸਰਾਏ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ,
ਿਸ਼ਮਲਾ।

ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ., ਭਾਗ 84 (1946), ਪੇਜ 81, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੇ ਨਾਲ
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ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ:ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ: ਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਂਂ
ਿਟੱਪਣੀਆਿਟੱਪਣੀਆਂਂ

(ਸਰਬਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵਜ਼ਿਟੰਗ ਗੀਕ ਦੁਆਰਾ), ਿਨਊਮਾ ((ਸਰਬਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵਜ਼ਿਟੰਗ ਗੀਕ ਦੁਆਰਾ), ਿਨਊਮਾ (NUMA) ਬੈਂਗਲ) ਬੈਂਗਲੁੁਰੂ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2017ਰੂ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਕੱਲਹ੍ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾ ਂਕਾਰਲ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੱਜ ਦੁਪਿਹਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਿਟੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੀਿਟੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਿਨਊਮਾ (NUMA) 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਆਏ ਹਾ?ਂ"

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਇਨੰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ
ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਆਿਦਵਾਸੀ
ਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਹਾ ਂਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ 'ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹਾ ਂਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ
ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1942 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਿਦਨ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨ ਸਨ।

ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਧਂੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ, ਪਟੇਲ, ਕਲਾਮ, ਅਜ਼ਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼
ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਅਸਲੀ ਆਦਰਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਿਹਣ, ਸਚਾਈ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮ ਿਨਰਭਰਤਾ, ਸਰਲਤਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਿਹੰਮਤ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਅਨਪੜਹ੍ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ
ਘਰ 'ਚ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਸਨ। ਇਹ ਵੱਡੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਇਹਨਾ ਂਪੰਜ ਨੇਤਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਸਨ। ਸਕੂਲ
ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂ'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਿਧਆਨ 'ਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

ਸਾਲ 1964 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ 60ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਤੰਨ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ,
ਜਨਸੰਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਪਿਹਲੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ।

ਸਾਲ 1979 'ਚ ਮੈਂ ਿਦੱਲੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਿਸ਼ਕਾਗੋ 'ਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ
'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜਗੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਿਕਹਾ ਿਕ "ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ "ਿਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਏ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੰਪਰਕ
ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਹ
ਲੱਖ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਗਵਾਏ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਲਗਭਗ
15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ
ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
1.2 ਅਰਬ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਿੜਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਉਪਯੋਗੀ ਹੈ?

ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ) 'ਚ
ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਗਆਨ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਗਆਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਆਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਿਜਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਿਜਆਦਾ
ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਮੋਰਿਚਆ ਂ'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-
ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ 'ਚ
ਿਕਉਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਜਆਦਾ ਿਚੰਤਾਯੋਗ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਇਸਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ
ਇਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਫਰ ਇਸ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ।"

ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਿਨਆ ਂ'ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਪਨ ਡਾਟਾ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸੋ, ਜਦੋਂ ਉਬਾਮਾ ਇੱਥੇ
ਆਏ ਸਨ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾ ਂਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਕੱਠੇ ਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਦਹਾਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਿਵਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੰਪਰਕ
ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਜੀਆਈਐਸ, ਯੂਆਈਡੀ, ਡੈਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਿਦ ਵਰਗੇ
ਪਲੈਟਫਾਰਮਾ ਂਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਤਾ ਂਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾ ਂਚੀਜਾ ਂਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਿਕਵੇਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?" ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ,
"ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਹੀਂ ਸੋਚਾਗਂੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਤਕਨੀਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਨਵੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ੍ਿਤਭਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। 1984 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ CDOT (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿਡਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ
ਟੈਲੇਮੈਿਟਕਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 23
ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ, ਿਮਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਹਸੀ, ਸਮਰਿਪਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾਿੜਹ੍ਆ।

ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, "ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਿਕਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?" ਮੈਂ ਿਕਹਾ "ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ਰ,
ਊਰਜਾਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ "ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ੍ਿਤਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ੍ਿਤਭਾ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਉਹਨਾ ਂਸਾਹਸੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਫਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਭਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ 40 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਂਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਹੱਲ
ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸਲ 'ਚ ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।"

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾ ਂਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ। ਭਾਰਤ
ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਅਿਜਹੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਿਜੰਦਗੀ ਿਜਓਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ
ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਗਰੀਬੀ ਿਮਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਿਵਿਭੰਨਤਾਵਾ ਂਭਿਰਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਿਹ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਵੀ 100 % ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਨਵੀਆ ਂਕਾਢਾ ਂਅਤੇ
ਖੋਜਾ ਂਲਈ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾ ਂ'ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿਦਖਣ 'ਚ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਿਦਖਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉੱਥੇ 500 ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ
ਆ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਦਖੇ। ਆਿਖਕਾਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
"ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਉਹ?" ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ
ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ।"

ਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ
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ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਿਗਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਗਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸੇ ਤੋਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਨੇੰ ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮੇਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਹੀ ਿਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾ ਂਤਾਂ
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਿਚੰਤਾਵਾ ਂ'ਚ ਿਘਰ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ
ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਅਜਾਦੀ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ
ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਿਰਆ ਂਿਹੱਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਸਾਇਬਰਸਪੇਸ 'ਚ ਤਾ ਂਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਤਾ ਂਛੂਆਛਾਤ, ਭੇਦਭਾਵ, ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਜਾ ਂਿਹੰਦੂ ਜਾ ਂਮੁਸਿਲਮ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ।

ਅਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੇ ਿਵਆਪਕ ਹਾ।ਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਂ'ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲਹ੍ ਭਾਰਤ 'ਚ
ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਚੱਲ ਰਹੀਆ ਂਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਂ, ਅੱਜਕੱਲਹ੍ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖੀ
ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਲਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਿਸਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਿਂਸਸਕੋ
'ਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇਗੀ, "ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ 100 ਸਾਲ
ਜਾ ਂ75 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ?"

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮੇ-ਪਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਣਗੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ
ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਆਿਦਵਾਸੀ ਿਪੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ 8 ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਨਰਸ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਾ ਂਫਾਰਮੇਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ,ਂ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੀ। ਏਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ
ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਂ40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਜੱਥੇ ਕਈ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।

ਇਹ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਹ੍ਾਪਣ, ਪਹੁੰਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨੈੱਟਵਰਕ,
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ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਗਾਧਂੀਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ
ਹਨ।

ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਪਰਸੋਂ
ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ
'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਿਵਟੀ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂ'ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਸੰਿਗਕ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੜ ਿਨਰਮਾਣ
'ਤੇ ਿਕਤਾਬ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਿਬਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ
ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਐਨ, ਿਵਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਨਾਟੋ,
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪਰ੍ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ,
ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਿਧਕਾਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਆਿਦ ਿਜਹੀਆਂ
ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਿਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅੱਜਕੱਲਹ੍ ਹਰੇਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ ਿਬਗ ਡੈਟਾ, ਕਲਾਊਡ
ਕੰਿਪਊਿਟੰਗ, ਡੈਟਾ ਐਨਾਿਲਿਟਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਸਿਹਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼
ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਾਲ ਡੈਟਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਤਾ ਂਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਡੈਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੈੱਬ 'ਤੇ
ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾ ਂਨਾਲ ਝਗੜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਵੇਂ
ਜੱਜ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਦੇਂ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਇਨਸਾਫ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਿਕਉਂ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਿਰਪੋਰਟਾ ਂਨੂੰ
ਕੰਿਪਊਟਰਾਇਜ਼ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਸਰਫ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ
ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, "ਿਬਲਕੁਲ ਸੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਾ;ਂ ਿਪਤਰੋਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹਾ,ਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ" ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਔਸਤਨ ਹਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾ ਂਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੁਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਦਂਾ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ, "ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰਾਗਂੇ।" ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਚੰਗੇ
ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾ ਂਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਿਕਉਂ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜੰਨਾ ਵੀ
ਤਜਰਬਾ ਜਾ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾ ਂਦੋ ਸਾਲ 'ਚ, ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਸਾਲ 'ਚ ਿਨਪਟਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ। ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੱਕ, ਿਫਰ

ਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ

69



ਪੁਿਲਸ, ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ, ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਚਨਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਗਆਨ, ਿਸਆਣਪ,
ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਜਸ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ
ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾ ਂ'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ, ਕਲਾ,
ਸੰਸਿਕਰ੍ਤੀ, ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੂੰ ਕੰਿਪਊਟਰਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

15 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਹੱਥ ਿਲਖਤਾ ਂਖਰਿੜਆ ਂਨੂੰ ਿਡਜੀਟਾਈਜ ਕੀਤਾ। 15 ਸਾਲ, 40 ਸਾਲ
ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਅਸੀਂ ਕਿਪਲਾ ਵਤਸਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦੰਰਾ ਗਾਧਂੀ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ 'ਚ
ਮਾਈਕੋਰ੍ਿਫਲਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ
ਸਿਥਤ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਔਜਾਰ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜਾ ਂਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।

ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ, ਮੈਂ 16-bit ਰੈਮ 16 ਡਾਲਰ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਇਨਪੁਟ NAND ਗੇਟਸ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਿਜਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ
ਕੀਮਤ 37 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਟੰੈਲ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਮਾਇਕੋਰ੍ਪਰ੍ੋਸੈਸਰ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਟੰੈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਊਂਡਰਸ, ਬਾਬ ਨੌਇਸ, ਲੈਸਟਰ, ਹੋਗਨ, ਗੋਰਡਨ ਮੂਰ, ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹਨ। ਪਿਹਲੇ 4-bit
ਪਰ੍ੋਸੈਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ, "ਹੇ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੰਤਰ
ਹੈ।"

ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੀਗਾਿਬਟਸ (Gigabits) ਅਤੇ ਟੈਰਾਿਬਟਸ (Terabits) ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ੋਸੈਿਸੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਿਕ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ (ਕੰਟੈਂਟ), ਸਥਾਨਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਹੱਲ, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਸੰਿਗਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਿਕ ਿਵਕਾਸ ਦੇ
ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਜੋ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਜਾ ਂਅਸੀਂ ਿਲਆ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਮਾਡਲ ਨਾ ਤਾ ਂਵਧਾਉਣਯੋਗ ਹੈ, ਨਾ ਿਟਕਾਊ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਿਡਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ
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ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਘੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਿਵਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਿਲਹ੍ਆ ਂਦਾ ਡੈਟਾ ਸੈੱਟ ਿਲਆ
ਸਕਦੇ ਹੋ?" ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਲਹ੍ੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਿਲਸ, ਅਿਧਆਪਕ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ।
ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਓਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾ,ਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਜਲਹ੍ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਿਜਲਹ੍ਾ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਦੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ?ਂ" ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦੇ ਿਵਕੇਂਦਰ੍ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੋ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਹੈ,
ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਮੀਿਟੰਗ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਤਾ ਂਇਹ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਥੋੜਹ੍ਾ
ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਤਾ ਂਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਿਕ ਬਾਥਰੂਮ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਿਤੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,
ਇਸਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਲਹ੍ਾ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵੀ ਏਹੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਜਲਹ੍ਾ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲੈਕਟਰ ਿਜਲਹ੍ਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ
ਅਸਲ 'ਚ ਿਵਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਿਜਲਹ੍ਾ ਪੱਧਰ
ਿਵਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ?

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਆਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਲਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ
ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਿਤਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲਹ੍
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਿਫਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਰੁੱਿਝਆ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਰਾਤ 11, 12
ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-
ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਿਪਛਲੇ 50
ਸਾਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਿਹਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ
ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ
ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਿਹਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਕਾਰਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਲ

ਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ

71



ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਿਮੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਿਮਲ ਕੇ ਹਰ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਜਨੂੰਨੀ ਚੀਜਾ ਂਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਊਸਟਰ ਕਾਿਹਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੈਨ ਫਰਾਿਂਸਸਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂ4.5 ਲੱਖ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਰੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਿਕਹਾ, "ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਗਂੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।" ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ
ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਕ
ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੈਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ, ਭਾਰਤ 'ਚ 14
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ 'ਚ 1.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ
ਹਨ, ਅਗਨੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾ ਂਤੱਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਿਕੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸੂਚਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸਰਕਾਰ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾ,ਂ "ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।" ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਜਰੀਆ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂਆ ਂਦੇ ਵਾਗੂੰ ਵਰਤਾਅ
ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਿਗਣੋ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ
ਗਾਧਂੀ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।

ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਨੰਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾ,ਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ ਂਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਾਗਂਾ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਵਸਤਾਰ ਸਿਹਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਗਂੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ 15 ਿਮੰਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 5 ਿਮੰਟ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤੇ
ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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'ਹੈਜ਼ ਗੀਕ ਗੀਕਅਪ' (ਿਵਜੀਿਟੰਗ ਗੀਕ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਲ'ਹੈਜ਼ ਗੀਕ ਗੀਕਅਪ' (ਿਵਜੀਿਟੰਗ ਗੀਕ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਲੈੈਕਚਰ), ਿਨਊਮਾ (ਕਚਰ), ਿਨਊਮਾ (NUMA) ਬੈਂਗਲ) ਬੈਂਗਲੁੁਰੂ, 15ਰੂ, 15
ਅਕਤੂਬਰ, 2017ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਧੰਨਵਾਦ, ਸੈਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾ,ਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਿਨਊਮਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ
ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 'ਹੈਜ਼ ਗੀਕ' ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਿਧਆ ਰਮੇਸ਼
ਦਾ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਅਤੇ ਟੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ
ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਿਵਲੱਖਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਿਪਰ੍ੰਟਰ ਹਾ।ਂ

ਤੁਸੀਂ ਿਨੱਜੀ ਿਪਰ੍ੰਟਰਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾ ਂਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਾਵਲ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਿਪਰ੍ੰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਿਪਰ੍ੰਟਰ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ
ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਕਈ ਖੰਿਭਆ ਂ'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਿਚੰਨਹ੍ਤ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਿਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਸਹੀ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਰੋਮ 'ਚ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਿਣਆ ਂਸ਼ਾਸਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਿਲਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ
ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੋ।" ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਰੋਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਂ12 ਸਾਰਣੀਆ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਧਾਤੂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਉਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰੋਮਨ
ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਜਾਰ 'ਚ ਰਖਵਾਇਆ ਤਾ ਂਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਜਨਤਕ ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 70 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਂਇਸੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 150 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ
ਜਨਤਕ ਿਵਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਛਪਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ,
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇਹ ਕੰਮ 37 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਤੱਕ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
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ਮੈਂ 6,000 ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਯੂਿਟਊਬ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਦੇਖਣ
ਵਾਲੇ ਿਮਲੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 'ਦ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀਜ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਮਸ਼ਨ' (Securities and Exchange
Commission) ਤੋਂ, ਿਕਸੇ ਜਨਤਕ ਿਨਗਮ ਦੀ ਆਈਪੀਓ ਿਰਪੋਰਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਡਾਲਰ
ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਲੱਖਾ ਂਲੋਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਡੈਟਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋ ਅਿਜਹੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਹਨ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪੰਜ ਸੰਿਗਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਪਿਹਲਾ, ਤਸਵੀਰਾ:ਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਦਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ। ਪਰ
ਉਹ ਲੁੱਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਡੰੈਕਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ 12,000 ਤਸਵੀਰਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 'ਫਿਲਕਰ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ
ਿਵਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰਾ ਂਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੀਆ ਂਸਾਲ 1947,
1948 ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਨ ਸਮਾਰੋਹਾ ਂਦੀ ਤਸਵੀਰਾ ਂਹਨ। ਿਕਰ੍ਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ,ਂ
ਓਲੰਿਪਕ ਖੇਡਾ ਂਦੀਆ,ਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾ ਂਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਤਸਵੀਰਾ ਂਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖੁਬਸੂਰਤ ਹਨ। ਉੱਥੇ, ਅਿਜਹੀਆ ਂਹੋਰ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੈਜੋਿਲਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ: 'ਦ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਆਫ ਇਡੰੀਆ', ਮੁੱਲ 14,000 ਰੁਪਏ। ਭਾਰਤ 'ਚ
ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ 'ਚ 6,50,000 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲਾਈਬਰ੍ੇਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਖਾਸ CD ROM ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਤਾਬ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ
ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ
ਮਾਪਦੰਡ ਿਬਊਰੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜਾ ਂਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ
ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਿਨਊ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
"ਜਰੂਰ, ਮੈਂ ਰੀਿਨਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ HTML 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾ?ਂ"

ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮਾਨਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ HTML 'ਚ ਮੁੜ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, SVG 'ਚ ਉਹਨਾਂ
ਿਚੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਹਸਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮੂਿਲਆ ਂਨੂੰ MathML 'ਚ ਬਦਿਲਆ। ਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
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ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਚੱਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ 'ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਕੋਡਾਲੀ ਮੇਰੇ
ਸਿਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਸੁਸ਼ਾਤਂ ਿਸਨਹਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਲੱਖਣ ਮੈਗਜੀਨ
'ਇਡੰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਿਨਸ਼ੀਥ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਫਤ 'ਚ
ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ।

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਿਫਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਾਗਜੀ ਕੰਮਕਾਜ
ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਬਾਨੀ ਬਿਹਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੰਿਵਧਾਨ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟਾ ਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਇਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜਟਾ'ਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਿਦੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰ੍ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਗਜਟ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਪਲੋਡ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਕ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗਜਟਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ' ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਸੈਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ "ਕੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਡਰਾਇਵ ਹੈ?"

"ਕੀ?" ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਐਸਬੀ ਡਰਾਈਵ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਚ ਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਲਗਭਗ 15 ਿਮੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ "ਇਹ ਕੀ ਹੈ?"

ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, "ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਸੰਕਿਲਤ ਕੰਮ ਹਨ, ਸਾਰੇ 100 ਭਾਗ, ਜੋ 50,000
ਪੇਜਾ ਂਦੇ ਹਨ।" ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ?"

"ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ ਿਦੱਤਾ"

"ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?"

ਸੈਮ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ।

ਮੁੜ ਮੈਂ ਪੈਨਡਰਾਇਵ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, "ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ"

ਸੈਮ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਿਕਹਾ "ਹਾ,ਂ ਜਰੂਰ!"

"ਕੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?"

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ
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"ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਦੇ 100 ਭਾਗਾ ਂ'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਬੁੱਕ
ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਿਗਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਿਮਲੇ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਭਾਗ ਗਾਇਬ
ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਿਤੰਨ ਭਾਗਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਵੀ ਛੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੰਡ
ਗਾਇਬ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੰਡਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇਟੰਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦਾ ਪੂਰਨ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ ਜੋ ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਚ
ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਹੈ।

ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 129 ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ, ਹਰੇਕ ਿਦਨ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਿਵਲੱਖਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ
ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਇਕੱਤਰਤ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਐਡੀਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਆਰਕਾਇਵ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਗਈ
"ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ" ਦੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ
ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਤੇਲੁਗੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬਟਾਈਟਲ
ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਸਬਟਾਈਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਗਂੇ।

ਪਰ ਮੈਂ 'ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ' ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ
ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿਹਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਉੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਰ ਸੀ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ 5,50,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਘੱਟ-ਘੱਟੋ ਇਨੰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਤਾ ਂਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੈਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਿਦਖੀ।

ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜਾ ਂਕੱਢ ਲਈਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਸਿਕਰ੍ਪਟ ਿਲਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਘਰ
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ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਥੋੜਹ੍ਾ ਸਮਾ ਂਲੱਿਗਆ। ਇਹ ਡੈਟਾ ਲਗਭਗ 30 ਟੈਰਾਬਾਇਟ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆਂ
4,63,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਿਰਹਾ। ਿਜਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸਕੀਆ ਂਅਤੇ
ਕੁਝ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੇ URL ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 4,63,000 PDF ਫਾਈਲਾ ਂਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈਆ।ਂ

ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ (2016) ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ
ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੰੀ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ 'ਚ ਸਮਾ ਂਵੀ ਿਜਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇਸ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡੈਟਾ ਨਾ ਿਮਲ ਜਾਏ।

ਇੱਥੇ 50 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ 30,000 ਿਕਤਾਬਾਂ
ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਿਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ
ਆਿਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ
ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਿਨਰਾਲਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ।

ਅਜੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ 'ਿਮਰਰ ਸਰਵਰ' 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਕਰੀਬ 500 ਵਾਰ ਿਸਸਟਮ ਨੇ ਗਲਤੀਆ ਂਦੱਸੀਆ।ਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਰੁੱਿਕਆ, ਕਈ ਵਾਰ
ਮੇਰੀ ਸਿਕਰ੍ਪਟ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਮੈਂ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਰ੍ਪਟ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੈਟਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾ ਂਦਾ DNS ਸਰਵਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ DNS ਸਰਵਰ ਲਗਾਤਾਟ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ DNS ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾ ਂਇਹ ਕਹੇਗਾ, "ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ"। ਮੈਂ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ
ਕਰਕੇ ਆਈਪੀ ਅਡਰੈੱਸ ਲਈ ਕੋਿਡੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਹੋਸਿਟੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ
ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਸਨ। ਮੈਟਾਡੈਟਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈਆ ਂਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਅਧੂਰੇ
ਸਨ। ਕਈਆ ਂਦੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆ ਂਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ
ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਕੁਝ ਿਕਤਾਬਾ ਂਸਨ, ਜੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਚੋਂ
ਕੁਝ ਿਕਤਾਬਾ ਂਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਬਿਲਸ਼ ਹੋਈਆ ਂਹਨ।" ਿਫਰ ਮੈਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉੱਥੇ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ "ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ।" ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਿਫਰ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾ ਂ"ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।" ਇਸ ਲਈ
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ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਤੇ ਪਚਾਸੀ ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ "ਆਹ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ
ਿਕਤਾਬ ਹੈ!" ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀਏ (DMCA) ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਕੀਤਾ? ਤਾ ਂਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ "ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂੇ।"

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਨੋਰਥ ਕੈਰੋਿਲਨਾ ਪਰ੍ੈੱਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ 35 ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੀ
ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਪੱਤਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ: "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਆਨਲਾਈਨ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਫਾਈਲ ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।"

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਕੁਝ ਹੋਰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆ ਂਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ
ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ
ਦੱਸੋ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਲਗਭਗ 127 ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਜਆਦਾ ਵੱਡੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੂਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਮਲੀ। ਉਹ ਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਿਜਹਨਾ ਂਸੀਨੀਅਰ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਪੱਤਰ ਿਮਲਣ ਲੱਗੇ ਿਜਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਿਪੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ "ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।" ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ
ਡਾਊਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ 'ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਦੀ
ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿਚੰਤਤ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ "ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ
ਇਡੰੀਆ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਟਾਡਾਟਾ
ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨਹੀਂ ਿਮਲਣਗੀਆ।ਂ

ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਸਰਵਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ
ਨੋਿਟਸ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਜਹ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਫਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਟਾਡਾਟਾ ਿਫਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਿਗਆ ਪਰ ਸਰਵਰ ਇੱਕਦਮ
ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਿਟਸ ਿਫਰ ਤੋਂ ਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਿਫਰ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਨੈੱਟ
ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਗਾਇਬ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਿਝਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾ ਂ10 ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਸਕੈਿਨੰਗ ਕੇਂਦਰਾ ਂ'ਚ ਫੈਲ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਕਤਾਬਾ ਂਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਿਕਹੜੀ ਿਕਤਾਬ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਿਕਤਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਘਬਰਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਿਸਸਟਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੋਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਗਂੇ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂ5,00,000
ਿਕਤਾਬਾ ਂਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ।"

ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਨ 1900 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਟਾ ਦੇਵੋ। " ਇਸ ਨਾਲ
ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੇਵਲ 60,000 ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ "ਸੰਨ 1900 ਹੀ ਿਕਉਂ?" ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਨ 1923 ਦੇ
ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।" ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ 2,00,000 ਹੋ
ਗਈ।

ਮੈਂ ਿਫਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆ ਂ2,50,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ।
ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਸਨ। ਜਾ ਂਿਫਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ
ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਂਿਫਰ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ।

ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲ 314,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਮਲੀਆ।ਂ
ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਆਫਲਾਈਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ: ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੋਈ ਬਾਇਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਹੀਣ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ
ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਹੀਣ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਕਤਾਬ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਗਾਹਂ ਵਧੂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ
ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਚ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਤਾ ਂਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ,
ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵੱਿਦਅਕ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ
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ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਟਾਡਾਟਾ ਨੂੰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਿਬਹਤਰ ਓਸੀਆਰ (OCR) ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਾ ਓਸੀਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਪਰ ਕੁਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਨਡੀਆ (DLI) ਦਾ ਸਰਵਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ
ਕਾਪੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।
ਅੰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਿਬਨਾਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ", ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਇਹ ਡੈਟਾ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਿਲਆ।

ਇਨੰਹ੍ਾ ਂਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਿਕਤਾਬਾ ਂਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਡੈਟਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ
ਇਸਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦੇ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ "ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆ ਂਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ ਦੀ ਲੋੜ
ਿਕਉਂ ਹੈ?" ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਪਰ, ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ, ਿਬਮਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਇੱਥੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੋਲ
ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਡੇ ਗਰ੍ਿਹ
ਪਰ੍ਤੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਗਆਨ ਹੈ।

ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਹੰਸਾ ਕਰਨਾ। ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਹੰਸਾ ਕਰਨਾ। ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਿਵਚਾਰਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਤੀ
ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਵਰਗੇ ਿਭਆਨਕ ਕਾਡਂ।

ਝੂਠੀਆ ਂਖਬਰਾ?ਂ ਨਾਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਝੂਠੀਆ ਂਖਬਰਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਿਜੱਤਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਇਹ
ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਕੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸੈਮ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਿਡਜੀਟਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਿਵੱਚ, ਜਾ ਂਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1950
ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਰੋਸਪੇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਮਾਿਜਕ
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ਮੁੱਿਦਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਿਜਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1880
ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਣਇੱਛਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਧਂੀ ਦੇ
ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।

ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ
ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਰਵਰਤਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਿਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ
ਜਾਈਏ ਿਕ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰ੍ੇਮ ਹੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ
(Nazis) ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਿਵਵਾਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਅੱਤ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਿਫਰ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ "ਨਾਜੀਆ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।"

ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਧਂੀ ਅਤੇ ਿਕੰਗ ਦੋਵਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਿਪਆਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਸਿਟਸ ਰਾਨਾਡੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ 'ਜੇ
ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਿਡਆ ਂਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਿਕੰਗ ਅਤੇ ਗਾਧਂੀ ਦੋਵਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਦਾਡਂੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਂਿਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਖੁਦ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਸੀ, 'ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ੇਮ, ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ। ਰਿਵੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਏਹੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ
ਮੁੱਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਸਕੂਲਾ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ 'ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼' ਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ "ਸਾਡੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ੇਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਿਸੱਖਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਝੂਠੀਆ ਂਖਬਰਾ ਂਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ
ਖਬਰਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਬਹਤਰ ਖਬਰਾ ਂਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆ ਂਖਬਰਾ ਂਪੜਹ੍ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਰਿਥਕ ਮੌਿਕਆ ਂਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ "ਬਰ੍ੈੱਡ ਲੇਬਰ" ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਕ ਸਨ। ਿਜਸਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਬਰ੍ੈੱਡ ਲੇਬਰ, ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਪਰ੍ਿਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਦੀਆਂ ਂਿਟੱਪਣੀਆ ਿਟੱਪਣੀਆਂਂ
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ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਫਿਨਕਸ ਆਸ਼ਰਮ ਗਏ ਤਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਪਰ੍ਿਟੰਗ ਪਰ੍ੈੱਸ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਪਰ੍ਿਟੰਗ ਪਰ੍ੈੱਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਚਰਿਖਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਉਹ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ ਓਪਨ
ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੋਿਡੰਗ ਕਰਨਾ ਬਰ੍ੈੱਡ ਲੈਬਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥੀਂ
ਿਮਹਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਜੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ
ਸਮਾ ਂਜਰੂਰ ਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਿਕੱਤੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਿਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੋ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੈਂ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਵਰ ਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀਆ ਂਦੇ ਿਚੱਤਰ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 'ਲੋਗੋ' ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ 'ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ "ਿਗਆਨ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ। " ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਹੀ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੁਝ
ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾ ਂਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਸੈਮ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ

86



ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ. ਭਾਗ 87 (1947), ਪੇਜ 193, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਗੱਫਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਟਿਹਲਦੇ ਹੋਏ।

ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ. ਭਾਗ 90 (1947-1948), ਪੇਜ 449, ਬੇਨਤੀ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ
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ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ. ਭਾਗ 88 (1947), ਫਰੰਿਟਸਪੀਸ, ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ।
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ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ. ਭਾਗ 13 (1915-1917), ਫਰੰਿਟਸਪੀਸ, ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, 1915
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ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਐਲੇਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੇਲਟ ਨੂੰ, ਐਲੋਰਾ ਦੀਆ ਂਗੁਫਾਵਾ ਂਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ,
1952 ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ।
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ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਐਲੇਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੇਲਟ ਦਾ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰ੍ੀ
ਐਚਸੀ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
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ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਐਲੇਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੇਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ, ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
'ਚ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ 7 ਮਾਰਚ, 1952 ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਐਲੇਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੇਲਟ ਮਹਾਰਾਣੀ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ, ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ 13 ਮਾਰਚ, 1952 ਨੂੰ
ਗਏ ਸਨ।
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ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਐਮ. ਜੀ. ਭਾਗ 57 (1934), ਫਰੰਿਟਸਪੀਸ
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ਇਇੰਟੰਰਿਵਊ:ਟਰਿਵਊ: ਇਸ ਛਇਸ ਛੋੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਹਨ।ਹਨ।'ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ '?'ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ '?

ਦ ਵਾਇਰ, ਅਨਦ ਵਾਇਰ, ਅਨੁੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 (ਦ ਵਾਇਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ)ਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 (ਦ ਵਾਇਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ)

Public.Resource.Org ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਇਡੰੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੋਡ
ਅਤੇ ਿਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਬਾਰੇ
ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਟੰਰਿਵਊ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਹੈਲੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 'ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ' ਦੇ
ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਗਂੇ। ਦ ਵਾਇਰ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ
ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਿਹਮਾਨ ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਹਨ।

ਕਾਰਲ ਨੂੰ 'ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਓਨ ਇਨਸਟੀਗੇਟਰ (Internet' s own instigator)' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਅਮਰੀਕਾ
ਦੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਨਤਕ ਿਪਰ੍ੰਟਰ (ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਿਲਕ ਿਪਰ੍ੰਟਰ Americas' s
unofficial public printer)' ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 'ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਓਨ ਇਨਸਟੀਗੇਟਰ'
ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਖਲਾਫ ਆਪ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹੋਵੇ। 25 ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਕਾਰਲ ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਿਰਹਾ ਹੈ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ, ਿਜੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਓਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਿਪਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਮਾਨਕਾ ਂ'ਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਲਆ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਤੰਗ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਂਜਾਣਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਲ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਸਾਡੇ ਉਹਨਾ ਂਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਿਕਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰਾਉਣਾ,
ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਿਜਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨਾ ਂਵੱਸ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਸ ਦੀ ਿਤਜੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ
ਹੈ, ਜਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਇਸਦਾ ਿਵਕਰੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ 'ਚ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਿਸਰਫ ਵੱਡੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਮੰਗ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ
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ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕੱਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਿਕ ਲੋਕ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੇਟੈਂਟ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੇਟੈਂਟ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਸਧਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ
ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਲੱਖਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ
ਹੈ; ਪਰ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਫੀਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਿਨਪਟਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ?

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਹਾ,ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਾ ਂਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਵੇਚ ਰਹੇ
ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਿਵਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾ ਂਡੈਟਾ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਿਲਆ, ਤਾ ਂਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ
ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਿਬਹਤਰ, ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇ?
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਵੇ। ਤਾ ਂਸਵਾਲ
ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ,
ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਹੈ?

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕੰਮ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਵਿਧਆ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਹ੍ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਿਕਵੇਂ ਹੋਈ?

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਬਧ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯਮ ਹਨ; ਪਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਡੀ
ਆਧੁਿਨਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਆਫ ਇਡੰੀਆ,
ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਮਜਦੂਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਂਦੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਛੜਕਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰਕ
ਗਜਟਾ ਂ'ਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਤਪਾਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ
ਬੀਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਿਟਸ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਇਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ
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ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਲ 14,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ
ਗੁਣਾ ਿਜਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਸਹੀ ਿਕਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। 2013 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡੈਟਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਜਨਤਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ; ਪਰ ਬੀਆਈਐਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਹਾ,ਂ ਬੀਆਈਐਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਖਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ੀ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, "ਿਪਤਰੋਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ" ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਕਾਪੀਆ ਂਲੈ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
"ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਵਾਗਂਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?" ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, "ਹਾ,ਂ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।" ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ, "ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 19,000 ਮਾਪਦੰਡ
ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਡੀਵੀਡੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ,
5,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ, ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ
ਿਗਆ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਜਰੂਰ

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਹਾ,ਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ
ਆਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ ਬਹਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ 971 ਮਾਪਦੰਡ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਐਚਟੀਐਮਐਲ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਬਦਲ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸਵੀਜੀ ਗਰਾਿਫਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਫਾਰਮੂਿਲਆ ਂਨੂੰ ਮੈਥਐਮਐਲ (MathML) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੀ
ਸੂਚਨਾਵਾ ਂਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੀਏ।

ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਉੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਿਬਹਤਰੀਨ
ਅਰਜ਼ੀ। ਿਪਤਰੋਦਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਿਪਤਾ ਿਵਨਟਨ ਸਰਫ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਵਾਟਰ ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰਾ ਂਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀਆ ਂਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਸਨ ਿਕ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਿਬਹਤਰ ਿਕਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਛਇਸ ਛੋੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।ਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
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ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਮਿਲਆ ਿਕ "ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਜਨਿਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ
ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਕੋਡਾਲੀ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਿਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਇਜੰੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਸ਼ਾਤਂ ਿਸਨਹਾ,
'ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' (ਇਡੰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਿਨਸ਼ੀਥ ਦੇਸਾਈ
ਦੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਫੀਸ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੀ
ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਿਦੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਹੈ।

ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ
ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾ ਂਹੋਰ ਜੱਜ ਜੋ ਪਰ੍ਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਿਖਕ ਤਰਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ
ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਜਰੂਰ। ਕਾਰਲ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾ,ਂ ਬੀਆਈਐਸ ਦੀ ਬਚਾਅ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਪਦੰਡ, ਜੋ ਆਿਖਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ,
ਬੀਆਈਐਸ ਇੱਕ ਿਵਧਾਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਜਆਦਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਅੰਤ 'ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ
ਕੰਪਨੀਆ,ਂ ਕਾਲਜਾ,ਂ ਿਨੱਜੀ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮਦਨੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ
ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਖਰਚਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੋਈ?

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਆਓ ਪਿਹਲਾ ਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਿਨਪਟਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਾਕੀ
ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਗਂੇ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਜਰੂਰ

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਭਾਰਤ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ 4
ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਿਵਕਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ
ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਜੰੀਨੀਅਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਖਾ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਕੋਡਾ ਂਨੂੰ
ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਮਾਨਕਾ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦਣ
ਦੇ ਲਈ 14,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਘੱਟ
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ਪਹੁੰਚ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਜਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾਵਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਿਨੱਜੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾ ਂਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ
ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾ ਂਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾ ਂ'ਚ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਿਸਆ ਂ'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਨ, ਿਕਤਾਬਚਾ (ਹੈਂਡਬੁਕ) ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟਰ੍ੀਕਲ ਕੋਡ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ
ਿਬਨਾ,ਂ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਿਨਯੰਤਰਨ (ਕੰਟਰੋਲ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਟੰਰਨੈਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ/ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਲ
1970 'ਚ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਿਸਆਣਪ ਭਿਰਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ
'ਚ ਵੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ 14,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਿਚਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ
ਸਾਰੇ ਹੀ 19,000 ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ
ਇਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਹਰੇਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ
ਿਜਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕਰ
ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕੇ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੋ?

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਹਾ,ਂ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡਾ ਂਸਮੇਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੂੰ
ਐਚਟੀਐਮਐਲ 'ਚ ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰ੍ਾਮ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ
ਿਫਰ ਤੋਂ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਰ
'ਤੇ 5,50,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਸਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਕਤਾਬਾ ਂਸਕੈਨ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

[ਅਨੰਤ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਹੜੀਆ-ਂਿਕਹੜੀਆ ਂਹਨ?

ਇਸ ਛਇਸ ਛੋੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।ਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
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[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ
ਪਰ੍ਾਯੋਜਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਸੀਆ।ਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਰਵਰ ਕਾਫੀ ਧੀਮਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਐਨਐਸ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦੇ-
ਕਦੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ। ਡੈਟਾਬੇਸ 'ਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ
ਸਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਮੇਟਾਡਾਟਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਸਰਲੇਖ
ਗਲਤ ਸਨ। ਸਕੈਿਨੰਗ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਵੀ ਥੋੜਹ੍ੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੇਜ ਟੇਢੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਵੀ ਸਨ ਜਾ ਂਅੱਧੀ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਸੂਖਮਤਾ (resolution) ਕਾਫੀ
ਘੱਟ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਿਸਰਫ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਚ ਪਾਇਆ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਿਟਸ ਵੀ ਿਮਲੇ।
ਅਿਜਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂ'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਿਟਸ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਦੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ"

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਚ, ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਹਾ,ਂ ਿਬਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਤਾਬ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ
ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਰੋੜਾ ਂਜਾ ਂਲੱਖਾ ਂਿਕਤਾਬਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਰੂਵਸਟਰ ਕਾਲਹੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਤਾ ਂਗਲਤੀਆ ਂਤਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਡੈਟਾ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਨੋਿਟਸ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੇ
ਭਗਵਾਨ! ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਿਕਤਾਬ ਹੈ।" ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਮੈਂ ਿਕਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ।" ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਨ 1900 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਹਟਾ
ਦੇਵੋ।"

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਇਸ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਚ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਿਕਤਾਬਾ ਂਹਨ?

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਇਹ 50 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ। ਿਜਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਰਮਨ, ਫਰੈਂਚ ਆਿਦ ਰੋਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਕਤਾਬਾ,ਂ ਕਥੇਤਰ
(ਨਾਨ ਿਫਕਸ਼ਨ) ਸਾਿਹਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜਟ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਗਜਟ ਅਤੇ
ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 50,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਹਨ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 30,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਵੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ
ਇਹਨਾ ਂਅੰਕਿੜਆ ਂਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਿਕਤਾਬਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਨ। ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਤੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਤਾਬਾ ਂਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਅਨੋਖਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਿਵਦਵਾਨਾ ਂਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ "ਹੇ
ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ!"

ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, "ਓ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਟਾਡੇਟਾ ਗਲਤ
ਭਿਰਆ ਹੈ।" ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਾਗਂੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਿਕਤਾਬ ਰੱਖਣੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਾਗਂੇ
ਿਕ ਿਕਸ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।"

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ
ਿਕ ਿਕਸ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੋਈ ਬਾਇਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਤਾਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਏਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਦੱਲੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਇਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਹ੍ਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਕਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਿਕਤਾਬ
ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਨਹੀਂ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾ ਂਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ
ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ, ਤਾ ਂਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਕਹੋ ਿਕ, "ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।" ਤਾ ਂਸਾਡਾ ਕਿਹਣਾ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ"

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਹਾ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ ਜੋ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਹਾ,ਂ ਜੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਜਆਦਾ ਿਕਤਾਬਾ ਂਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਓਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ' ਿਹੰਦ
ਸਵਰਾਜ ਸੰਗਰ੍ਿਹ' ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਹਾ,ਂ ਜਰੂਰ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] 'ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ ਸੰਗਰ੍ਿਹ' ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਸੰਕਿਲਤ ਲੇਖਾ ਂਤੋਂ
ਹੋਈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ

ਇਸ ਛਇਸ ਛੋੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।ਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
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ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਈ-ਬੁੱਕ ਸੰਸਕਰਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤੋਂ
ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ 129 ਰੇਡੀਓ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ, ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਹਰੇਕ
ਇੱਕ-ਦੋ ਿਦਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਸਾਲਾ ਂਦੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਕਿਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰ੍ਸੰਿਗਕ ਭਾਗ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਐਚਟੀਐਮਐਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਹੰਦੀ ਜਾ ਂਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਿਲਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ ਪੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਸਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਦਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ!

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਕੰਮਾ ਂਦਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਰ
'ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਖੰਡ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਖੰਡ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਾ ਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾ ਂਦਾ
ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ। ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ
'ਚੋਂ ਆਖਰੀ ਛੇ ਭਾਗ ਗਾਇਬ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤ "ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ" ਨਾਮਕ ਿਕਤਾਬ
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ
ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ
ਪੂਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡਾ ਂਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜ ਐਪੀਸੋਡਾ ਂਦੇ ਲਈ ਸਬਟਾਈਟਲਸ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਹੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਸਬਟਾਈਟਲਸ ਵੀ ਪਾਏ।
ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਜਰੂਰ ਕਾਰਲ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਿਖਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਦੀ-
ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰੀ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਿਕਸ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੀ
ਇਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ?

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਿਹਤ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ 'ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਯੋਗੀ ਕਲਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਿਗਆਨਆਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ
ਨੂੰ ਸੂਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾ ਂਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ
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ਪਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਿਬਨਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਿਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਟਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ
'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਇਜ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਿਹੱਤ 'ਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾ ਂਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੀਿਕਆ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਵਾਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ "ਓ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਹੋ।" ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਰ ਓਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਿਜੰਨੇ ਉਹਨਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਹਨ,
ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਡੈਟਾਬੇਸਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਾਬਿਦਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੋਚਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੜਹ੍ਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਰਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਿਕਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ
ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਿਵਧਾਿਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਿਤੰਨੇ ਖੰਡ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਫੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿੜਹ੍ਆ।
ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਪਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਕ "ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ
ਸੂਚਨਾ ਹੈ।" ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਹਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ, ਿਪਛਲੀ ਸਰਕਾਰ; ਦੋਵਾ ਂਨੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਸਿਹਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਈ-ਗਵਰਨੈਂ ਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅੱਗੇ
ਵੱਧ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਿਟਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾ ਂਦੋ ਗੱਲਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ, ਿਜਸ
ਿਸਧਾਤਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜਹ੍ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਿਜਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ
ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਰੋ।" ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ
ਿਬਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਿਰਹਾ "ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਲੋਕ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਾਂ

ਇਸ ਛਇਸ ਛੋੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।ਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
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ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਬੀਆਈਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਫੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਹ੍ਾਪਣ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਓਬਾਮਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਨਾਗਿਰਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਿਵਰੋਧ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਂਲੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਿਫਰ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਕ ਕਿਹਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ "ਓਏ, ਓਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ "ਲੱਖਾ ਂਇਿੰਜਨੀਅਿਰੰਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਸੂਚਨਾ
ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ,
ਆਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਡੱਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਂਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾ ਂਤਾ ਂਅਿਜਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਕਰਨਾ ਂਦੀਆ ਂਤਸਦੀਕ ਕਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁਣਗੇ। ਮੈਂ ਿਜਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ'ਤੇ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਯਾਤ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਹਾ ਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇਦਾਰ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਨਤਕ
ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਿਬਹਤਰ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਹਾ ਂਇਹ ਓਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਿਕੱਤੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੀਆਈਐਸ
ਇਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਲੈਣੀ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਚਟੀਐਮਐਲ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਹਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਇੱਕ ਿਡਜੀਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਸੋਰਸ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ; ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਤੋਂ, ਪੈਰਾਗਰਾਫ
ਮਾਰਕ, ਇਟੈਿਲਕ, ਫੁਟਨੋਟਸ, ਸੁਪਰਸਿਕਰ੍ਪਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ
ਮੂਲ 'ਵਰਡ' ਫਾਈਲਾ ਂਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕਦਮ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,
ਉਦੋਂ 'ਇਡੰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ', ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਇਜੰਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਚਾਨਕ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰੇਕ ਜਗਹ੍ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ; ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਿਜਆਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਜਰੂਰ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਸ
ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਛਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਂਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲਹ੍ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ
ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੇ ਿਵਚਲੇ ਿਲੰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ

104



[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹਨ, ਜੋ ਔਖੀਆਂ
ਿਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਸੁਲਝਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਨਹੀਂ ਿਦਸਦੀਆ।ਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾ ਂਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਜਾ ਂਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਸੁਆਰਥ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਖਾਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਜਆਦਾ
ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਤੰਗ ਿਦਲੀ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਅਕਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ ਮੈਨੂੰ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਿਰਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ
ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਿਕਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਜੇ
ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਿਕ, "ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ! ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾ ਂਵਾਵਰੋਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾ ਂਅੱਗਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾ ਂਸੋਿਕਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ।" ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਸੱਿਖਆ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਿਦਆ ਂਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਿਬਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਰੋਗਾਂ
ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦੇ ਹੱਲ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ
'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤਾ ਂਇਟੰਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਬੇਨਾਮ ਿਵਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪੀੜਹ੍ੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ/ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ
ਐਰੋਨੈਿਟਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਕਦੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਵੋਟ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਿਜਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਿਜਸ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਟੰਰਨੈਟ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾ ਂਉਹ ਹੈ, ਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਕਾਰਲ। ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
ਧੰਨਵਾਦ।

[ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ] ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

[ਅਨੁਜ ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ] ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਮੁੱਿਦਆ ਂਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਦ ਵਾਇਰ 'ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।

© ਦ ਵਾਇਰ, 2017, ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ
https://thewire.in/191059/interview-little-usb-holds-19000-indian-standards-
not-made-public/

ਇਸ ਛਇਸ ਛੋੋਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।ਟੀ ਿਜਹੀ ਯੂਐਸਬੀ 'ਚ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
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ਮਾਇਕੋਰ੍ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੰਿਡਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ,1947-07-20

ਮਈ, 1948 'ਚ ਜੰਮੂ 'ਚ ਆਰਏਐਫ ਮੈਸ 'ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਬਿਲਅਰਡਸ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ।
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ਮਈ, 1948 'ਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੌੜ 'ਚ

ਮਈ 1948 'ਚ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸੇਰੇਗਲ ਲਾਜ ਿਸ਼ਮਲਾ 'ਚ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27258582172/in/album-72157668289998920/
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ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਜੀ ਖੰਡ 43 (1930), ਪੇਜ 185. ਿਬਨਾ ਂਤਰੀਕ ਦੇ।
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ਆਪਣੀ ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਕ 'ਤੇ ਇਦੰਰਾ ਗਾਧਂੀ, 20 ਿਸਤੰਬਰ,1958

6 ਿਦਸੰਬਰ,1954 ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਫਦ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
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ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਿਵਜੈ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਇਦੰਰਾ ਗਾਧਂੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰ੍ੀ ਿਵਲੀ
ਸਿਮਥ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂ'ਚ ਵੀ ਗਏ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/27323192686/in/album-72157669011055206/
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ਪਰ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰ੍ੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਇਦੰਰਾ ਗਾਧਂੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਟੈਂਗ ਕਵਾਨ ਸਾਨ (ਸਭ ਤੋਂ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ), ਚੀਨ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ, ਿਰੰਚਨਗੈਂਗ, ਿਤੱਬਤ ਭੂਟਾਨ ਸੀਮਾ, ਭੂਟਾਨ ਯਾਤਰਾ (ਿਸੰਤਬਰ 1958) ਦੇ
ਦੌਰਾਨ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30795078305/in/album-72157674691709612/
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ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰ੍ੀਮਤੀ ਇਦੰਰਾ ਗਾਧਂੀ ਦੀ ਕੁੱਲੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨਰ੍ਤਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ, 29 ਜਨਵਰੀ 1958
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30163303774/in/album-72157674691709612/
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ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਜੀ ਖੰਡ 14 (1917-1918), ਫਰੰਟੀਸਪੀਸ, ਗਾਧਂੀ ਜੀ 1918 'ਚ।
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ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਜੀ ਖੰਡ 78 (1944), ਫਰੰਟੀਸਪੀਸ
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ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਨਡ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਨੋੋਟਟ

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ, ਕਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ, ਕੈੈਲਲੇੇਫੋਰਨੀਆ, ਦਸੰਬਰ 4-25, 2017ਫੋਰਨੀਆ, ਦਸੰਬਰ 4-25, 2017

ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾ ਂਦਾ ਢੇਰ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਛੱਡ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਤੇ ਿਧਆਨ
ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 9 ਵੱਡੇ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ ਵਜਨ 463 ਪੌਂਡ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਸੰਦੂਕਾ ਂਦੇ
ਅੰਦਰ 312 ਿਕਤਾਬਾ ਂਸਨ। ਇਹ ਓਹੀ ਿਕਤਾਬਾ ਂਸਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲਾਰਡ ਿਰਚਰਡ ਐਟਨਬਰੋ ਨੇ 'ਗਾਧਂੀ'
ਿਫਲਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਿਡਊਸਰ ਨੇ
ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਇਹ ਿਕਤਾਬਾ ਂਖਰੀਦੀਆ ਂਸਨ। ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕਾਊਂਸਲ ਜਨਰਲ,
ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ
ਇਹ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਪਰ੍ੋਿਡਊਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਅੰਤ
'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆ।ਂ

ਇਹ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਕਸ 'ਚ ਿਫਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਸਿਕਰ੍ਪਟ ਦੀ ਅਸਲੀ
ਕਾਪੀ, ਸੈੱਟ ਦਾ ਬਜਟ, ਕਾਲ ਸ਼ੀਟ, ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਸੂਚੀਪੱਤਰ (ਕੈਟਲਾਗ) ਸਨ।
ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਿਕਤਾਬਾ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਪਆਰੇਲਾਲ ਨਈਅਰ ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ,
8 ਖੰਡਾ ਂਦੀ ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਇਕੱਤਰ ਲੇਖਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਖੰਡ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂ'ਚ ਨਵਜੀਵਨ
ਟਰੱਸਟ ਬੁਕਸ ਦੀਆ ਂਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਜਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਸਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ਨਯੋਗ 47 ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੀ. ਡੀ. ਿਬੜਲਾ ਅਤੇ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਦੇ 4 ਖੰਡਾ ਂਦੇ
ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਵਰਗੀਆ ਂਸਰਬੋਤਮ ਿਕਰਤਾ ਂਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਿਦੱਲੀ 'ਚ
ਿਬੜਲਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ।

ਮੈਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਸੈੱਟ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੇ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਿਬਆਸਾਚੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ
ਸੰਪਾਦਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਿਤਹਾਸਕਾਰਾ ਂਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ ਲੈ ਿਗਆ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਿਝਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰ੍ੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਜੋ ਰਾਜਦੂਤ
ਹਨ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਿਮਲਵਾਇਆ ਿਜਹਨਾ ਂਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਤਾਬਾ ਂਦਾ
ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਦਾ
ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਸੰਦੂਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਿਜਹਨਾ ਂਿਵੱਚ
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212 ਵੱਡੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਸਨ ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ ਵਜਨ 763 ਪੌਂਡ ਸੀ। ਇਨੰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇੇ ਿਜਹਨਾ ਿਜਹਨਾਂ ਂ'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਿਦੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ 'ਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਪੱਖਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਭਾਰਤੀ ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਬਊਰੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ
ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜੂਨ 2016 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਿਦੱਤਾ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਿਨਸ਼ੀਥ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ,
ਪਿਹਲਾ ਂਤਾ ਂਿਬਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਿਬਊਰੋ ਜਾ ਂਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਿਕਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇਦੰਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ ਿਕ ਚਾਰ ਜਾਦੂਈ ਸੰਿਖਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਿਕ ਿਬਊਰੋ ਦੀ
ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ
ਲਈ ਜਬਾਨੀ ਬਿਹਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਚਂਕ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ।

ਓਸੇ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਐਟਲਾਟਂਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਿਨਕਲ ਿਪਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰਜੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ "ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ" ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ
ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਰਜੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਰਜੀਆ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ'ਤੇ ਕੋਈ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਿਪਆ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਰਜੀਆ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ (ਐਕਟ) ਇਹਨਾਂ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: "ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ।"
ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ
ਸੀ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਐਨੋਟੇਟੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਲਈ
ਿਵਕਰੇਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕੇ (ਐਨੋਟੇਸ਼ਨਸ) 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ 'ਚ ਕਈ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਟੀਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ
ਉਹ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦਾ ਸਾਰਾਸ਼ਂ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਵੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ
'ਤੇ ਕਈ ਸੌ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾ ਂਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ
ਡਾਲਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਿਨੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਦੀ ਿਰਆਇਤ (ਮੋਨੋਪਾਲੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ) ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾ ਂਦੇ ਲਈ
ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਿਸਰਫ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਟੈਕਸੀ ਜਾ ਂਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਤੱਕ ਨੂੰ
ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂ'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੋਡ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਰਟਹਾਊਸਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ ਂ'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਐਨਬੀਸੀ ਿਨਊਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਦੀਆ ਂਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ ਂ'ਚ ਉਹਨਾਂ
ਕਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗਏ। ਜਾਚਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਕਈ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਚ ਜਾ ਂਤਾ ਂਕੋਡਾ ਂਨੂੰ
ਿਪਛਲੇ ਕਮਿਰਆ ਂ'ਚ ਤਾਿਲਆ ਂਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੰਡ ਖਰਾਬ ਜਾਂ
ਗਾਇਬ ਸਨ। ਐਨਬੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਐਮੀ (Emmy) ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਮਿਲਆ।

ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਿਬਨਾ ਂਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਿਕਆ। ਿਜਲਹ੍ਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾ ਂ'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਸਟਕੇਸ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਫਾਸਟਕੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਿਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡ
ਵਾਲਟਰਸ ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਸਟਕੇਸ, ਸਾਰੇ
50 ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਾ ਂਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ
ਕਰਨਾ।

ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾ ਂਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟਕੇਸ ਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾ ਂਨੂੰ ਬਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਫਾਸਟਕੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਸਟਕੇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਵੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ
ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾ ਂਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਫਾਸਟਕੇਸ ਨੂੰ "ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ" ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਨਡ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਨੋੋਟਟ
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ਅਸੀਂ ਿਡਸਟਿਰਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਾਇਆ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆ ਂਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ ਂ'ਚ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਂ'ਚ ਕਾਪੀਆ ਂਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ।
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
ਅਦਾਲਤੀ ਸਾਰਾਸ਼ਂ ਿਲਖੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ
ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ
ਿਗਆ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੇ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਰਾਸ਼ਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ
ਕੋਡ ਕੋਈ ਅਣਅਿਧਕਾਰਤ ਿਨੱਜੀ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਿਬਆਨ
ਸੀ ਜੋ ਜਾਰਜੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ,
ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1-1-1 'ਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਅਣਅਿਧਕਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾ ਂਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋਕ "ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ" ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ।

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਵੰਥ ਸਰਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ
ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਪਰ੍ੈਲ 7, 2017 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੋਿਟਸ ਦਰਜ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਾਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਾਰ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ
ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਿਕ ਐਿਮਕਸ ਿਕਊਰੇ
(amicus curiae) ਦੇ ਸਾਰ ਨੂੰ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਿਤੰਨ ਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਹਲਾ ਨਾਗਿਰਕ ਅਜਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਏਸੀਐਲਯੂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਸਾਊਦਰਨ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ' ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ
ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਏ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਲੀਿਨਕ ਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ
ਇਨੋੰਵੇਿਟਵ ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਬਰ੍ੀਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਿਜਆਦਾ ਸੁਲੱਭ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਪਬਿਲਕ ਨਾਲੇਜ' ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨੀਤੀ
ਸਮੂਹ (ਪਾਿਲਸੀ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰਾ ਂਅਤੇ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੀਜਾ ਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ
ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ 30 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਸਾਰ ਦਾਿਖਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਿਹਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕੋਈ ਐਿਮਕਸ ਬਰ੍ੀਫ (amicus briefs) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਏਸੀਐਲਯੂ ਨੇ ਮੌਿਖਕ ਬਿਹਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ 'ਅਲਸਟਨ ਐਂਡ ਬਰਡ' ਫਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੇਰੇ
ਵਕੀਲ ਐਲੀਜਾਬੈੱਥ ਰੇਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾ ਂਦੇ ਮਾਹਰ
ਹਨ। ਇਹ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਐਲੀਜਾਬੈਥ ਅਤੇ ਅਲਸਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਨੇ ਿਜਲਹ੍ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਂਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਯਤਨਾ ਂਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਮੈਂ ਐਟਲਾਟਂਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਦੇਖ
ਸਕਾ ਂਿਕ ਜੱਜ ਜਬਾਨੀ ਬਿਹਸ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ
'ਤੇ "ਹਾਟ ਬੈਂਚ" ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦੀ
ਵਕੀਲ ਤਾ ਂਬੱਸ "may it please the court" ਹੀ ਕਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜੱਜ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਟ ਬੈਂਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਜਾ
ਆਇਆ ਿਕ ਿਤੰਨ ਜੱਜਾ ਂਨੇ ਵਕੀਲਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਰਿਖਆ।

16 ਨਵੰਬਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਜੱਜਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ; ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਿਤਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ
ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਰਾਜ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ 'ਚ
ਟੀਕੇ (annotations) ਿਕਉਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਿਨਆ ਂਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸਮੁੱਚਾ
ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਇਹਨਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਅਰਥ
ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੋਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ।

ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਪਰ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਲਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਘੱਟ
ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨੰਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਰਾਜ
ਿਜਹੜਾ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਉਂ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ
ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਬਾਨੀ ਬਿਹਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਹਫਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਅੰਤ 'ਚ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ
ਿਦਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਿਮਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਿਖਆ। ਜੱਜਾ ਂਨੂੰ ਿਦਲਚਸਪ
ਮਾਮਲੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਆਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਦੀ ਅੱਗੇ
ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲੈ ਿਨਕਿਲਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ 6
ਵਜੇ ਉਡਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬੇਅ ਏਰੀਆ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਆ ਿਗਆ।

"ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ" ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ"ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ" ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇੇਸਸ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਦੇ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ
ਆਫ ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡਾ,ਂ ਿਜਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੈ,
ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਿਬਲਿਡੰਗ
ਕੋਡ, ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈੱਡ
ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਿਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਘੀ ਜਾ ਂਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ 1,400 ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਅਿਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ
ਮੈਂ 979.95 ਡਾਲਰ 'ਚ ਖਰੀਿਦਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡਾਂ
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ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਅੱਗ, ਿਬਜਲੀ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੋਡ ਪੋਸਟ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਕਿਸਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਕਿਟਕ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚ ਤੇਲ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੇਲ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਿਖਡੌਿਣਆ ਂਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡ, ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਸੀਟਾ,ਂ ਪੰਘੂੜੇ,
ਪਲੇਪੈਨਸ, ਸਟਰਾਲਰ, ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬ ਆਿਦ ਸਨ।

ਸਾਲ 2013 'ਚ ਿਤੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਗਠਨਾ ਂਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਵਰਹ੍ ੇ, ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਮੁਦੱਈਆ ਂਨੇ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮੁਦੱਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਚਾਰ ਫੈਂਸੀ ਵਾਈਟ-ਸ਼ੂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾ ਂਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਮੁਦੱਈਆ ਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਸਿਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਜਹਨਾ-ਂਿਜਹਨਾ ਂਕੋਡ ਦੇ
ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਮੁਦੱਈਆ ਂਨੇ ਇਹ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ, ਇਹਨਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ
ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਨੱਜੀ ਨਾਗਿਰਕ ਜਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਂਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ
ਮਨਜੂਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਿਲਆ ਂਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਅਸਾਨ
ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ
ਕਾਨੂੰਨਾ ਂ'ਤੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਲਾਅ ਲੱਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਮੈਜ਼ਨ, ਐਬੇਬੁਕਸ (Abebooks)
ਅਤੇ ਈਬੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਤੋਂ
ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਟੀਕਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਿਰਕਾਗਿਨਸ਼ਨ (ਓਸੀਆਰ) ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ ਿਗਆ। ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂ'ਤੇ ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਕ ਕਵਰ ਸ਼ੀਟ ਪਾਈ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਕੋਡਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਧੁਿਨਕ HTML 'ਚ ਟਾਈਪ
ਕੀਤਾ, ਿਚੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਡ ਕੀਤਾ। ਤਾ ਂਜੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਿਵਅਕਤੀ
ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ
ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਪਾਇਆ।

ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂ'ਚ ਹੋਰ ਵੀ
ਉਪਯੋਗਤਾ ਜੋੜ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਈ-ਬੁੱਕ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਚ ਇਜੰਣਾ ਂ'ਚ ਲੱਭਣ ਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ
ਬਦਿਲਆ ਤਾ ਂਿਕ ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਟੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਿਲਖ ਸਕੇ।
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ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਸੰਗਠਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸਾਨੂੰ 23
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਦੇਣਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਮੈਂ ਿਬਆਨ ਿਦੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਿਬਆਨ ਦੇ
ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਦਨ 12-14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਚਾਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਪੱਖ 'ਚ ਛੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੈਨੋਗਰ੍ਾਫਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰ੍ਾਫਰ ਵੀ ਸਨ। ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਜੋਰਾਂ
ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਿਜ਼ਲਹ੍ਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੰਿਨਆ
ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ "ਕਾਨੂੰਨ" ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕਾਗਂਰਸ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਕ
ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਐੱਸਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫੈਦ ਇਮਾਰਤ (US
Capitol)" ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ।

ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 2017 'ਚ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਿਡਸਿਟਰ੍ਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਕੰਮ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਂਲੱਿਗਆ। ਆਿਖਰਕਾਰ
ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰ (ਬਰ੍ੀਫ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਿਨਆਇਂਕ
ਸਾਰ (amicus briefs) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰਾਂ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਰੇਮੰਡ ਮੋਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਿਫਸ
ਆਫ ਦ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਸਟਰ (Office of the Federal Register) 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਪਬਿਲਕ ਿਪਰ੍ੰਟਰ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਿਫਸ ਆਫ ਦ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਸਟਰ
(Office of the Federal Register), ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਆਿਫਸ (Government
Publishing Office) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਏਹੀ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਜਾਨ ਡੀ. ਪਾਡੇਸਟਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਬਰਟ ਰੀਚ
ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ (OSHA) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਡੇਿਵਡ ਮਾਇਕਲਸ
ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ
ਜੋ ਇਹਨਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰ ਲੈਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਾਡੇਸਟਾ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆ ਂਇਸ
ਗੱਲ ਨੂੰ "ਮੂਰਖਤਾ ਭਿਰਆ" ਿਕਹਾ।

ਮੰਨੇ-ਪਰ੍ਮੰਨੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰ੍ੀਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ
ਪਰ੍ਧਾਨ (Congresswoman) ਲੋਫਗਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਗਂਰਸਮੈਨ ਇਸਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰ੍ੀਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਲੱਭਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾ ਂਮੈਂਬਰਾ ਂਨੇ ਸਦਨ ਦੀ
ਿਨਆਇਂਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਾ, ਕੋਰਟਸ, ਇਟੰੇਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਐਂਡ
ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਮਦਾਰ ਸੀ।
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ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮੁਦੱਈਆ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰ੍ੀਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲੀਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਹੋਰ
ਿਮੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਸ਼ੰੋਰੈਂਸ
ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਲ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੋਵਾ ਂਨੇ ਬਰ੍ੀਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਸਿਪਟਲ
ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ।

ਅੰਤ 'ਚ 10 ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ (American
National Standards Institute) ਨੇ ਐਮੀਕਸ ਬਰ੍ੀਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਜਨੇਵਾ 'ਚ ਸਥਾਿਪਤ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਤਰਕ ਸਰਲ ਸੀ: ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉੱਚ
ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਗਂੇ।

ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਚੋਂ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾ ਂ'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਪਰ੍ੈੱਸ ਿਰਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ
ਿਰਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੜਹ੍ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿਵਕਰੀ 'ਚ ਿਜਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪੈਸਾ ਉਤਪਾਦ ਦੇ
ਤਸਦੀਕ (ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ) 'ਚ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਬ ਅਤੇ ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੇ ਉਪਭੋਗਤਾ
ਉਤਪਾਦਾ ਂਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ, ਹਰ ਸਾਲ 2
ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਭਾਰਤ 'ਚ,
ਿਬਊਰੋ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜਰੂਰੀ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਡਬੁਕ, ਿਸਖਲਾਈ, ਮੈਂਬਰੀ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ
ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਦਾਲਤਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਿਸਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ
ਜਾਦਂੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਿਲਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਿਜਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਆਦਾ ਮੁੱਲ ਕਮਾਉਣ ਦਾ
ਜਰੀਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਕਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ 'ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ'

ਿਜਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਸੰਗਠਨਾ ਂਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਰਾਸ ਪੇਰਾਟ ਨੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਚ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ "ਮੋਟੇ, ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਬੇਵਕੂਫ" ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਸੰਟੀਿਟਊਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੇਵਾ
(ਇਨਟਰਨਲ ਰੈਵੇਿਨਊ ਸਰਿਵਸ) 'ਚ, ਤਸਦੀਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਿਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹਨ।
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ 44.2 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ
ਡਾਲਰ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾ ਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਈਓ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਤਨ 'ਚ 2
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ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਾ ਂਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਚ, 35 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1
ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 4
ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਿਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਿਦੱਤਾ।

ਇੱਕ ਚੈਿਰਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦਾ ਵੇਤਨ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ
ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਿਂਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ:ਂ ਇਹਨਾ ਂਸੰਗਠਨਾ ਂ'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ
ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮਰਿਪਤ ਅਤੇ
ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਪੱਛੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੋਟੀ
ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕਲ ਕੋਡ ਿਲਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਸਮਰਿਪਤ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

…

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਕੰਮ
ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਫਰਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਬਰ੍ੀਫ ਪੜਹ੍ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਮਾ ਂਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ 'ਚ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਬਆਨਾ ਂਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਪਿਹਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਲਾਅ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਹ੍ਾਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਵਕੀਲਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਰਖ ਸਵਾਲਾ ਂਨਾਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਗਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਣ
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕੀਲ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਿਲਟੀਗੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ
ਿਜਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਿਕਵੇਂ ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਿਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਇਹ ਪਰ੍ੋ-ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਅਿਹਸਾਨਮੰਦ ਹਾ ਂਿਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆ ਂਨੌਂ  ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾ,ਂ ਪਬਿਲਕ ਿਰਸੋਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ੍ੋ-ਬੋਨੋ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 'ਚ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ
'ਚ 2.8 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਇਹ 1.8 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ
ਿਜਆਦਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ 1 ਿਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ
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ਲੜਾਈ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਮੁਮਿਕਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨੇੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਆਿਖਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਅਸਲ ਡੈਟਾ ਵਾਲਅਸਲ ਡੈਟਾ ਵਾਲੇੇ ਕ ਕੰੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੀ "ਬਰ੍ੈੱਡ ਲਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੀ "ਬਰ੍ੈੱਡ ਲੇੇਬਰ"ਬਰ"

ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬਚੇ ਕੰਮਾ ਂ'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਬਿਲਕ
ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾ ਂਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ
(Archaeological Survey of India) ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ 4,450 ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 4,00,000
ਿਕਤਾਬਾ ਂਦੀਆ ਂਿਜਲਦਾ ਂਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆ।ਂ

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਗਜਟਾ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਿਮਰਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਧਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਸੰਗਰ੍ਿਹ
'ਚ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਕਈ ਸੌ ਪੁਰਾਣੇ ਗਜਟ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਚ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਭਾਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ
ਗਜਟਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਜਟ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਸਿਕਰ੍ਪਟ ਿਲਖੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਗਜਟ ਦੇ 38,073 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾ ਂ'ਚ ਆ ਗਏ।
ਪਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਕਰ੍ਪਟ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾ ਂਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਓੜੀਆ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾ ਂਉਹ ਸਭ ਘਾਚਾ-ਮਾਚਾ ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ ਕੰਿਪਊਟਰ, ਫਾਈਲ 'ਚ
ਐਂਬੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਟਾ ਂਦੀ ਬਜਾਏ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ ਇਸੰਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਂਟਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਖਾਸ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਖੋਜ
ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਕਈ ਸਿਕਰ੍ਪਟਾ ਂਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਕ 35,705 ਫਾਈਲਾ ਂ'ਚ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ। ਮੈਂ
ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਫੋਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਸ ਫੌਂਟ
ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿਪਊਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਡੰੀਅਨ ਿਰਸਰਚ
ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਂਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲਹ੍ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
ਿਫਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆ ਂਫਾਈਲਾ ਂ'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗਜਟਾ ਂਦੇ
ਤਤਕਰਾ ਫਾਈਲਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਤਕਰਾ ਇੱਕ ਯੂਆਰਐਲ ਸੀ ਜੋ ਿਸੱਧਾ
ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤਤਰਿਕਆ ਂਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅਡਰੈਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਛਾਟਂੀ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ
ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਕਾਫੀ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾ ਂਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨੰਾ
ਅਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਜਟ ਮਾਇਕੋਰ੍ਸਾਫਟ ਸਰਵਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ ਜੋ ਪੀਡੀਐਫ
ਫਾਈਲਾ ਂਦੇ ਯੂਆਰਐਲ (ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਡਰੈੱਸ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਰਾਜ
'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਅਿਧਕਾਰਕ ਗਜਟ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ
ਨਗਰ ਿਨਗਮਾ ਂਲਈ ਅਲੱਗ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 1,63,977 ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ
ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਗਜਟਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਾਈਲਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਗਜਟਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਿਵਵਸਿਥਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਈ ਗਜਟਾ ਂ'ਤੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ
ਆਪਟੀਕਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਿਦਆ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਿਪਆ। ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਮੁੱਿਦਆ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਿਪਆ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੋਂ
ਗਜਟਾ ਂਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਬਲ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾਯੋਗ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਿਕਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰਿਜਸਟਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਸੰਘੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰਕ ਰਸਾਲਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਿਲਆ ਸੀ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਿਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਕਦੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਿਟਸ ਬਰੈਂਿਡਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ "Government
in Ignorance of the Law—A Plea for Better Publication of Executive
Legislation" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪਰਚਾ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਜਾਰੀ
ਹੋਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯਮ ਪਿਹਲਾ ਂਆਰੰਭਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਿਜਸਨੂੰ
"Notice of Proposed Rulemaking" ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਅੰਿਤਮ ਿਨਯਮ ਵੀ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਿਹਕ
ਦਸਤਾਵੇਜ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮ ਕੋਡ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਸੋਧਾ,ਂ ਕਟਾਈ-ਛਟਾਈ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਿਤਹਾਸਕ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਿਬੰਦੂਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਘੀ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ ਕੋਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜਾ
ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਿਕ 30 ਪਰ੍ਿਤਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਕੋਡ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ
ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਆਮ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਫਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕਈ
ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਿਨਯਮ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਿਮਲ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ "ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ" ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾਂ
ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਗਹ੍ਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦੁਆਰਾ
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ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਬਿਲਕ ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨੰਾ ਿਕ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਿਪਰ੍ੰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਬਿਲਕ
ਿਪਰ੍ੰਟਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ ਦਫਤਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਿਲਸਟ 'ਚ ਸੀ। ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਦਫਤਰ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ ਆਿਫਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੀ।

ਪਬਿਲਕ ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸ਼ੇਰੀਡਨ (John Sheridan) ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਿਵਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਗੰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਹਰਫ-ਬ-ਹਰਫ ਦੇਖਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਨਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲੇ
ਸਨ।

ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲਹ੍ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਿਨਸ਼ੀਥ
ਦੇਸਾਈ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਸ, ਗੌਰੀ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਜੈਦੀਪ ਰੈਡੀ ਦੀ ਫਰਮ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾ ਂਨੇ, "a push for
procedural certainity" 'ਤੇ 'ਵਾਟਂੇਜ ਏਸ਼ੀਆ' (Vantage Asia) ਨਾਮਕ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ
ਅਸਮਰਥਤਾ ਦੀਆ ਂਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹ-
ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਸੁਸ਼ਾਤਂ ਿਸਨਹਾ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ 'ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ' 'ਚ ਸਾਰੀਆ ਂਅਦਾਲਤਾ ਂਦੇ
ਮਾਮਿਲਆ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਹਰੀ
ਿਦਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਿਹ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਸ਼ਰ੍ੀਿਨਵਾਸ ਕੋਡਲੀ ਨੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਗਜਟਾ ਂਦੇ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ, ਿਦੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਿਟਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਇੱਕ
ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਬਹਤਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ
ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ। ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਪੀਡੀਐਫ
ਫਾਰਮੈਟ" ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ
ਤੋਂ ਟੈਕਸਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਬੱਗ ਡੈਟਾ ਐਨਾਿਲਿਸਸ, ਐਚਟੀਐਮਐਲ,
ਿਬਹਤਰ ਮੈਟਾਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾ ਂਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ
ਸਾਲ 2018, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰੰਮਾਮਾਂ ਂਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ 'ਚ, 6000 ਅਮਰੀਕੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਿਫਲਮਾ ਂਨੂੰ ਸੰਗਰ੍ਿਹਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਿਧਕਾਰਕ ਗਜਟਾ ਂਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨ 'ਚ ਿਬਤਾਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ
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ਕੰਮਾ ਂ'ਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂ'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੂੰ ਪਬਿਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ,
ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅਪਵਾਦਾ ਂ'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਕਰਯੋਗ ਹੈ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾ ਂਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਿਕ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਐਂਡ ਿਸਿਕਓਿਰਟੀ
ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਿਕਉਂ
ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ
ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਪੈਸਾ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ
ਮੈਂ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ

ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਖਰੀਿਦਆ ਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂ'ਚ ਵੰਡ ਸਕਾ,ਂ ਤਾ ਂਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ
ਰਾਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਹੱਸੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇਸੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਫ) ਤੋਂ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਦੇ
ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ।ਂ ਐਨਐਸਐਫ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਸਦੇ ਡਵੀਜਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟੀਫਨ ਵਾਲਫ ਜੋ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਸ਼ਖਸ
ਸਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਿਦੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਤਾ ਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 'ਹਾਊਸ ਐਨਰਜੀ' ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਡੰਗੇਲ
ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇਸੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਤੱਖਾ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਨਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ
'ਚ ਛਪੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਰ ਦੇ ਿਬਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ "ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਹੈ" ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਸਨ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਲ ਗੋਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਕ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੇ
ਇਹਨਾ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਿਨੱਜੀ
ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਏਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਿਵੱਿਦਅਕ
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂ(scholarly publishing) 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜਹ੍ਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਕੰਮਾ ਂ'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹਾਰਵਰਡ
ਲਾਅ ਿਰਿਵਊ' 'ਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿੜਹ੍ਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਿਰਿਵਊ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਜੋਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਿਵਿਗਆਨ ਰਸਾਿਲਆ ਂ'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਿਣਆ ਂਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ।
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ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਕਤੂਬਰ 2016 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਲ
2017 ਦੇ ਲਈ 5,00,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ 4,00,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਿਨਯੰਤਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਕੰਮ
ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਿਸਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਦਨੇਸ਼
ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ।
ਿਫਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਿਲਿਵੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਦਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਮ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੈਂ 9,00,000
ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਲਈ ਮਨਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਿਕਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਉਲੰਘਣਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ 'ਚ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸਦਾ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਿਕਸੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਦੇ
ਲਈ ਿਵਿਗਆਨ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੇ ਗਰ੍ੈਜੂਏਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਿਂਕ ਗਰ੍ਾਟਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ
ਿਕਸੇ ਪੱਿਤਰ੍ਕਾ 'ਚ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਲੇਖ ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ, ਜੋ ਿਜਆਦਾਤਰ
ਝਗੜਾਲੂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਤੋਂ
ਿਮਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾ ਂਿਸਰਫ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਕੰਮ
'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂ'ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਭਿਰਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਰ੍ਾਟਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ'ਤੇ
ਿਨਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਨ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਸਰਫ ਪੈਸਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰੋਗੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਿਸਆ ਂਤੋਂ
ਿਜਆਦਾ ਆਪਣੇ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਆਿਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਦੀ
ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ ਜਮਹ੍ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 'ਚ
ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ 4,00,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ
2019 'ਚ ਿਕਸ਼ਤਾ ਂਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਮਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਰ੍ਾਟਂ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕੁਿੜਆਂ
'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਗਜਾਤ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾਂ ਂਦੀ ਗਲਤ ਕ ਦੀ ਗਲਤ ਕੰੰਮਾਮਾਂ ਂਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ

ਮੈਂ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂ'ਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਆਫ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਿਲਨਾ ਦੇ ਦੋ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰਾ ਂਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ
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ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਦੇ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਮੁਖੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਿਵਦਵਤ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਿਜਹਨਾ ਂਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ
ਜਰਨਲ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਆਥਰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਰਚ ਇਜੰਣਾ ਂ'ਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦਾ
ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ "ਰੋਗ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ" ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੇਵਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਕੇਂਦਰਾ ਂਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਸਮੇਂ "ਅਮਰੀਕਾ" ਜਾ ਂ"ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ" ਜਾਂ
"ਅਟਲਾਟਂਾ" ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਿਡਟ 'ਚ 1,264,429 ਲੇਖਾ ਂਦਾ
ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਜੋ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰੰਭਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਂਸੰਘੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਲੇਖ ਿਲਖਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜੇ ਲੇਖ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਿਡਊਟੀਆ ਂਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਿਜਸਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰਹ੍ਾ ਂਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਛਪੇ
ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਤੇ ਿਚੰਨਹ੍ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1.2 ਿਮਲੀਅਨ ਲੇਖਾ ਂਦੇ ਹਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ।
ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਡਜੀਟਲ ਆਬਜੈਕਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਕੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਮਲੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,
ਰੀਡ ਐਲਸੇਵੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ 2,93,769 ਲੇਖ ਸਨ, ਜਦੋਂਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ
ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ 5,961 ਲੇਖ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੇ
ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਛਪੇ ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ
ਿਲਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਕੌਰਪਸ ਆਫ ਇਜੰੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ
ਿਲਖੇ 20,027 ਲੇਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸਹਤ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸੰਿਟਿਚਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ) ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ 45,301 ਲੇਖ ਿਮਲੇ।

29 ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਲਈ, ਅੰਕਿੜਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੇਖਾ ਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਛੋਟੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਲਈ 50 ਲੇਖਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਲਈ 500 ਲੇਖਾ ਂਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।
22 ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਏਸੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅੰਤ 'ਚ, ਅਸੀਂ
ਲਗਭਗ 10,000 ਲੇਖ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰੀਖਣ ਨਾਲ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਿਕ ਕੀ ਿਸਰਲੇਖ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਿਵਆ ਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾ ਂਿਕ ਗਲਤ ਨਤੀਿਜਆ ਂ(ਫਾਲਸ ਪਾਜੀਿਟਵ) ਨੂੰ
ਛਾਿਂਟਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲੇਖਕਾ ਂਦੇ "ਆਿਧਕਾਰਕਪਣ" ਦੇ ਸੰਕੇਤਾ ਂਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਲੇਖਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
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ਹੈ, ਜਾ ਂਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੀ ਲੇਖ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ। ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੇਖ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਸਨ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰਹ੍ਾ ਂਨਹੀਂ
ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਚ, ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਪੇਅ ਵਾਲ' ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੁਕਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਪਾਏ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ੀਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ
ਆਰਕਾਇਵ 'ਚ ਇਹਨਾ ਂਲੇਖਾ ਂਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਿਜਆਦਾਤਰ ਖੋਜ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਕਤਾਬ ਸੂਚੀ ਸਰਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਕੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਿਗਆਨਤਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਣ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਿਹਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਕਰੇਤਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ
ਸਧਾਰਨ ਿਕਤਾਬ ਸੂਚੀ ਸਰਚ ਇਜੰਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਾਿਲਆ ਂ'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ।
ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਯੇਲ
ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੀਸ਼ਾ ਗੁਟੇਨਟੈਗ (Misha Guttentag) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਰਸਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਉਸਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਲੇਖਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਜਸਨੂੰ
ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਰ੍ੈਡਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ।

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਿਖਆ (ਲਾਅ ਿਰਿਵਊਜ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾ ਂਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂ'ਚ ਕਈ ਦਹਾਿਕਆ ਂਦੇ ਲੇਖਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ 552 ਲੇਖ ਿਮਲੇ ਜੋ
ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਿਲਖੇ ਸਨ।

ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ। ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾ ਂਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਧਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਅਿਧਕਾਰਕ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰ੍ੋਿਕਓਰਮੈਂਟ
ਲਾਅ 'ਚ ਐਡਵਾਸਂ ਿਡਗਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ। ਇਹਨਾ ਂਮਾਮਿਲਆਂ
'ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਸੋਧ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਿਹਤ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਬੂਤਾ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਕਵੇਂ
ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ ਐਕਟ 1895 'ਚ, ਇਸ ਉਪਵਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ
ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਿਸਨੇਟਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਿਵਵਾਦ ਉੱਠ ਿਗਆ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਿਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਿਨਆਇਂਕ
ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1909 ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ ਬਾਅਦ
'ਚ ਅਦਾਲਤਾ ਂਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂ'ਚ ਇਸਦੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਹੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਬਾਰ 'ਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ।ਮੈਂ ਬਾਰ 'ਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ।

ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰ
ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਏਬੀਏ) ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਏਬੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹ-ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਇੱਕ ਪਰਚਾ ਿਲਖਾ ਂਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ
ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਏਬੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
ਤਜਵੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਟਸ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ 'ਚ
ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ "ਸਦਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ (special privileges of the floor)" ਦੇ
ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਏਬੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ, ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ 'ਤਕਨੀਕੀ
ਕਾਨੂੰਨਾ'ਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ। ਿਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹੋ-ਿਜਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਿਬਨਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ
ਪਰ੍ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ
ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਮੁਫਤ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾ ਂਨੇ ਇਸ
ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾ ਂਤੋਂ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸੋਲੋਮੋਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱਸੇ 'ਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਖਤ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾ ਂਿਦੱਤਾ।

ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ'ਤੇ ਠੋਸ
ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਿਧਐਨਸ਼ੀਲ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ
ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਏਬੀਏ ਇਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ
ਐਕਟ ਦੀਆ ਂਕਾਨੂੰਨੀ ਜਰੂਰਤਾ ਂਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ
ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਦਵਤ ਪਰਚੇ (scholarly paper) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ, 15 ਪੇਜਾ ਂ'ਚ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ) ਅਤੇ 69 ਫੁਟਨੋਟਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਖਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ੀਖਣਾ ਂਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਆਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਬਹੁਤ
ਅਸਾਨ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰਕ ਿਡਊਟੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲੇਖ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ (ਗਵਰਮੈਂਟ
ਪਬਿਲਿਸ਼ੰਗ ਆਿਫਸ) 'ਚ ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰਬੰਦ
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਸਥਾਿਪਤ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ
ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
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ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਿਰਆ ਂਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂ(ਏਬੀਏ ਸਿਹਤ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ
ਮੌਜੂਦ ਜਰੂਰਤ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਜਾ ਂਕਰ੍ਾਤਂੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ: ਇਹ
ਭਿਵੱਖ 'ਚ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਂ'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਕਫਾਈਲਾ ਂਵੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਜਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਗਲਤ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ 'ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਕਲੰਡਰ' 'ਚ ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਸਟੀਕ ਿਨਯਮਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਿਪਆ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪੂਰਨ
ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ
ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜਦੋਂ
ਉਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਿਲਆ ਤਾ ਂਇਸ
ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਅਗਸਤ ਅੱਧ 'ਚ ਿਨਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ 'ਚ
ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ।

ਏਬੀਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਚ, ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀਆ,ਂ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਕਮੇਟੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਾ ਂਆਿਦ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸੈਕਸ਼ਨਾ ਂ'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ,
ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਸਤਾਵ
ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ ਸਿਹ-ਸਰਪਰ੍ਸਤੀ (co-sponsorship) ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਏਬੀਏ ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ 'ਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰ੍ਸਤਾਵਾ ਂਦੀ ਸਿਹ-ਸਰਪਰ੍ਸਤੀ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਿਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ। ਮੈਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਟੰਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ,
ਐਂਟੀਟਰ੍ਸਟ, ਸਾਇਸੰ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਿਦ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨਾ ਂਅਤੇ ਨੁਮਾਇਿੰਦਆ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਿਜਹਨਾ ਂ'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਤਜਵੀਜ਼ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਿਂਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਿਨਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ
ਤਤਕਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਕ ਕਾਲ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਏਬੀਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦੀ ਅਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸੀ,
ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਿਨਗਰਾਨ (adult
supervision) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਟਮ ਸਟੇਨਲੀ ਸਨ, ਜੋ
ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਏਬੀਏ ਦੇ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੇਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਵਲੰਟੀਅਰ, ਮੀਸਾ ਗੁੱਟੇਨਟੈਗ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਠ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਮੈਂਬਰਾ ਂ'ਚ
ਇਟੰਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ, ਐਂਟੀਟਰ੍ਸਟ, ਅਤੇ ਸਾਇਸੰ ਅਤੇ ਐਡਿਮਨੀਸਟਰ੍ੇਿਟਵ ਲਾਅ ਸੈਕਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀ
ਸਨ।

ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਿਥਤੀ ਸਾਫ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾ ਂਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ
ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਂਟੀਟਰ੍ਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ
ਐਂਟੀਟਰ੍ਸਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਉਹਨਾ ਂਸਾਰੇ 75 ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਚਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੇਖਾ ਂ'ਚ ਹਰੇਕ ਲੇਖ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ
ਉਸ ਿਲਸਟ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਿਮਸ਼ਨ
(FTC) 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਮਸ਼ਨਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ
ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਨੂੰ ਐਫਟੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ
ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰ੍ੀਫ ਕਰਨਾ "ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ" ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਿਵਿਗਆਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ
ਸਵਾਰਥਾ ਂਦਾ ਝਗੜਾ (conflicts of interest) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਰਜੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਮੁਕੱਦਿਮਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਗੰਦੇ ਅਤੇ
ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਨ
'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਟੰਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇਿੰਦਆ ਂਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਲੇਖ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਕੰਮ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੌਂਟ 'ਚ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ 'ਤੇ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਦੇ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਪਰਤ ਲੱਗ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਇਸਦਾ ਧੁਰਾ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਕੰਮ ਨੂੰ ਉਪਲਭਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਫੌਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾ ਂਪੇਜ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਿਹ-ਲੇਖਕ
ਹੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ 'ਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਿਰਸਰਚ 'ਤੇ
ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਹਰਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
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ਇਹ ਸਾਫ ਸੀ ਿਕ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿਹਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਠ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਿਣਆ ਂਨੁਮਾਇਿੰਦਆ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਖੁਸ਼-ਿਬਆਨੀ ਜਾ ਂਸਮਝਾਉਣ-ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾ,ਂ ਵੋਟ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹਰੇਕ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਨ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਿਕਨ ਸੀ ਿਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਟਸ (House of Delegates) ਦੇ ਮੇਜ
'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਿਜੱਤ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੀ ਿਨਊਯਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।

ਪੈਿਸਆਪੈਿਸਆਂ ਂਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ

ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰ੍ਿਤਿਨਧੀ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਸਿਲਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰ੍ਾਟਂ 'ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਦੋ
ਿਤਹਾਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਏਬੀਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ
ਖਰਚ ਕਰਾਗਂੇ। ਚਰਚਾ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਕਰਾਗਂੇ। ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜੁਲਾਈ 31 ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਿਕਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਿਰਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ
ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਲੋਿਸ਼ਪ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਈ
ਵਾਰ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਿਰਪੋਰਟ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਿਰਪੋਰਟ ਠੀਕ ਸੀ।

ਿਜਵੇਂ ਹੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਮਹ੍ਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਿਮਿਲਆ ਿਕ
ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗਰ੍ਾਟਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਿਕ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿਕੱਥੇ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਿਜਕਰ ਕਰਨਾ
ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਿਕੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ
ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਤਾ ਂਦੂਜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂ'ਚ,
ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਿਧਆਨ ਿਪਛਲੀ ਿਰਪੋਰਟ (retrospective
reporting) ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਿਵੱਖ 'ਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਮਨਜੂਰੀ (prospective approval)
ਦੇ ਵੱਲ ਭਟਕ ਿਗਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡੀਲ ਨੂੰ ਖੋਲਹ੍ਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਪੈਿਸਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਦੇ
ਖਰਚੇ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਰ੍ਾਟਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਗਰ੍ਾਟਂ ਦੀ
ਬਾਕੀ ਰਕਮ 6,50,000 ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾਏ ਤਾ ਂਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ ਨੂੰ ਇਹੋ-ਿਜਹੇ ਵੱਿਡਆ ਂਪਰ੍ਬੰਧਕਾ ਂ'ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ
ਸਿਥਰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਵਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ।
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ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਖੀ
(operations-oriented) ਇਟੰਰਨੈਟ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨ
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਕਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਾ ਂਿਕਸੇ
ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਗਰ੍ਾਟਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਂਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ
ਸੋਚੀ ਗਈ ਿਕਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣਵਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰ੍ਾਟਂ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦਂੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ "ਅਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗਰ੍ਾਟਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।"

ਜਦੋਂ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ "ਨਵੇਂ" ਿਕੱਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਅਤੇ ਔਖੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-
ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦੇ ਲਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਿਸਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਦੇਣ ਦੇ
ਬਜਾਏ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਵੇਂ ਆਇਡੀਆ ਦੀ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਿਮਹਨਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਿਵੱਚ 'ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ' ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੋ ਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਹਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਿਥਤ ਆਰਕੇਡੀਆ, ਿਲਸਬੇਟ ਰੌਿਸੰਗ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਬਾਲਡਿਵਨ ਵਰਗੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਪੈਸਾ ਿਮਿਲਆ। ਸਾਨੂੰ ਓਮੀਿਡਆਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰ੍ਾਟਂ ਿਮਲੀ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਵਰਹ੍ ੇਗੰਢ ਮਨਾਈ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ "ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਚਾਰਾ"ਂ ਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦੱਤੇ, ਿਜਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ।

ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਵੈਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,
ਅਲੈਕਜੈਂਡਰ ਮੈਕੀਿਲਵੇਰੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਿਫਰ ਟਿਵਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣ
ਗਏ। ਉਹ ਟਿਵਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਦਾਨ-ਸਲਾਿਹਆ ਫੰਡ (donor-advised fund) ਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ, ਓਬਾਮਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ,ਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ, ਿਗੱਲ ਐਲਬਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪਤਨੀ ਐਿਲਸਾ ਨੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਗੱਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਓ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿਹਲਾਂ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਫੰਿਡੰਗ
ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਨਾਮਾ ਂਨੂੰ ਨੌਂ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ
ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 'ਜਨਤਕ ਿਰਸੋਰਸ' ਦੇ ਆਪਣੇ "about" ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
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ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੱਸਣਾ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਕਠੋਰ ਿਹੱਤਾ ਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ (stringent conflict of interest), ਿਵਸਲਬਲੋਅਰ, ਫੰਡਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਿਵੱਤੀ
ਿਨਯੰਤਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
(ਮਾਿਨਟਿਰੰਗ) ਸਮੂਹ ਗਾਇਡਸਟਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸੀਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 'ਚ, ਮੈਂ 12
ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟਰਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਾ।ਂ ਮੈਂ
ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ
ਮੁੜ ਪੇਰੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ।

ਮੈਂ ਿਜਆਦਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂ(ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ)
ਿਕਉਂਿਕ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਖਰਿਚਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾ,ਂ ਪਰ 'ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ'
ਇੱਕ ਖਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਟੰਰਪਰ੍ਾਇਜ਼ ਦੇ
ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ
ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਸਿਟੰਗ, ਆਿਫਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਿਵਧਾਵਾ ਂਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਫੰਡਡ ਿਸਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਲਈ ਈਰਖਾਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆ ਂਗਰ੍ਾਟਂਾ ਂਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਜਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ) 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯੂਐੱਸਏ ਕੋਰਟ ਆਫ
ਅਪੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 6,00,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਬਿਲਕ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ
ਲਈ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਾ ਂਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਸਾਲ 1891 ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਇਥੰ
ਸਰਿਕਟ ਆਫ ਦ ਯੂਐੱਸਏ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ 3.5 ਿਮਲੀਅਨ ਪੰਿਨਆ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
3,00,000 ਡਾਲਰ 'ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ' ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ।

ਮੈਂ ਿਪਰ੍ੰਟ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਮੈਂ ਿਪਰ੍ੰਟ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?ਂ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 'ਿਕੱਕ ਸਟਾਰਟਰ' ਦੀ ਤਰਹ੍ਾਂ
"ਕਰ੍ਾਊਡਸੋਰਿਸੰਗ" ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾ।ਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ
ਿਜਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ। ਿਕੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਵੇਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਾ ਂਿਕਸੀ ਿਕਤਾਬ ਜਾ ਂਿਕਸੀ ਹੋਰ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ
ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ
ਆਮ ਸਮਰਥਨ ਿਮਲਣਾ ਤਾ ਂਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਤਾਬਾ ਂਜਾਂ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ
ਨਾਲ, ਅਿਜਹੀਆ ਂਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾ ਂਵੀ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
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ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਈਐਫਐਫ ਜਾ ਂਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ ਵਰਗੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਈ
ਚੈਿਰਟੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ, ਆਫਤੀ ਰਾਹਤ, ਆਿਦ।

ਕਰ੍ਾਊਡਸੋਰਿਸੰਗ ਮੁਿਹੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾ ਂਕੁਝ ਮੁੱਿਦਆਂ
'ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ PACER ਫੀਸ ਆਿਦ। ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਪਰ੍ਿਟੰਗ ਯਤਨਾ ਂਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਚਾ ਕੇਂਦਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਗਰਾਿਫਕ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਐਚਟੀਐਮਐਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਖੰਡਾ ਂਦੇ ਹਾਰਡਕਵਰ 'ਚ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਿਤਹਾਸਕ
ਿਪਰ੍ੰਟਾ ਂਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਾਇਟੰ.ਬੀ ਸਟਡੂੀਓ ਦੁਆਰਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਾਪੀਆ ਂਹੀ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕਰਾਈਆ ਂਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ।

ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਕਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਿਮਆਰ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਕਾਫੀ
ਗੰਭੀਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾ ਂਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ
ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਡ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਰਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੂੰ ਰਾਜ
ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਲਹ੍ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ
ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ
ਭੇਜੀਆ ਂਸਨ। ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਬੀਊ ਿਬਡੇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।

ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਿਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ, ਿਜੱਥੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਮੋਹਰਬੰਦ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਿਹਮਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾ ਂਘੋਸ਼ਣਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਪੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ
ਪਰ੍ਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਿਲਖਾਈ 'ਚ ਿਚੰਨਹ੍ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਘੋਸ਼ਣਾਵਾ ਂਨਾਲ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਂਨੂੰ ਿਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਜਹਨਾ ਂਪਰ੍ਸੰਸਾ ਪੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਹ੍ਾ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਾ।ਂ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾ ਂਨੂੰ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ
ਸਮਾ ਂਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਕਿੜਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਆਨੰਦ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਿਪਰ੍ੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਮਾਹਰ
ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਂ ਸਜਾਵਟੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਛਪਾਈ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੋਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੱਡੇ
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ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ 'Proclamation of Promulgation' ਨੂੰ 19"x22" ਲਾਲ ਚਮਕੀਲੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਲੇ
ਚੌਰਸ ਿਲਫਾਫੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਜੋਰਜੀਆ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾ ਂਜਰੂਰ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਿਨਸ਼ਚਤ ਹਾ ਂਿਕ
ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਓਸੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨੰਾ
ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਿਰਸੋਰਸ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਿਸਆ ਂ'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ
ਿਗਆ।

ਸਜਾਵਟੀ ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਕਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਸਮਝੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਂਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ
ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾ ਂਦੇਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਰਡਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਉਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਮਾਨਕਾ ਂਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਿਕੰਰ੍ਕਲ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਝੰਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸੰਟੀਿਚਊਟ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਪਾਗਲ ਹਾ।ਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੈਸ ਸੰਸਟੀਨ (Cass Sunstein) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ
ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ 'ਚ ਆਇਆ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਨ ਪੋਡੇਸਟਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਵੈਸਟ ਿਵੰਗ ਦੇ ਮੇਲ
ਿਡਲਵਰੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਕਜ ਦੇ ਿਮਲਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਜਾ ਆਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਪੁਰਾਲੇਖਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਕਜ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਸੀ "ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ"। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਗਂਰਸ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਲ ਇਜ਼ਾ (Darrell Issa), ਿਕੰਰ੍ਕਲ
ਪੈਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ
ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਾਨ ਲੀਬੋਿਵਟਸ (Jon Leibowitz) ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੈਕਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪੰਸਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਖੁਸ਼
ਹਨ ਿਕ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਬਲਾਗ Boing Boing ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀ ਸੂਚਨਾ (Memorandum of Law) ਿਪਰ੍ੰਟ ਕੀਤੀ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਿਕ ਐਫਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਬਲਾਗ ਪੜਹ੍ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਸਾਰੇ ਮਨਸਾਰੇ ਮਨੱੁੁਖੀ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੱਖੀ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਏਬੀਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾ ਂ'ਤੇ ਆਪਣੀ
ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜਨਾ ਂਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇਸ ਿਰਸਰਚ 'ਚ ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ, ਇਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾ ਂਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ
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ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਿਫਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ
ਲੇਖਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆਂ
ਿਮਲਣਗੀਆ ਂਿਜੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਾਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ ਨਾਲ ਸਕੈਿਨੰਗ
ਕਰ ਸਕਾਗਂੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗਰ੍ਾਟਂ,
ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ ਂਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਿਚਆ ਂ'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ।

ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋਖਮ ਭਿਰਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਦੋ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ ਂਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਡੈਟਾਬੇਸ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਅਨੇ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਸੀ।
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਲਾਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਿਵਦਵਤ ਖੋਜਾ ਂ'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕੇਵਲ ਸੀਮਤ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਜ਼ਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਐਲੇਕਜਾਡਂਰਾ ਐਲਬਾਿਕਆਨ (Alexandra Elbakyan) ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਏਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਉਸ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਂ'ਚ ਫੈਲੇ
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕਈ ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀਆ ਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ
ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ'ਚ ਪੜਹ੍ ਰਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਤਾ ਂਪਹੁੰਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਉਸ
ਤੋਂ ਿਵਹੂਣੀ ਹੈ। ਐਲੇਕਜ਼ੇਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਜਸਨੂੰ Sci Hub ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ
6 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਲੇਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Sci Hub ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ
ਿਵਦਵਕ ਸਾਿਹਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 'ਚ Sci Hub ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ
'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 2 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਲੇਖਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ
31 ਲੱਖ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਜੇ
ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਾਿਹਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੁਨੀਆ
ਭਰ 'ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਰ੍ਾਜ਼ੀਲ, ਈਰਾਨ, ਇਡੰੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਇਸ
ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ
ਐਲੇਕਜਾਡਂਰਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਵਾਜਬ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਿਥਤੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਨਊਯਾਰਕ 'ਚ ਐਲੇਕਜਾਡਂਰਾ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਐਲੇਕਜਾਡਂਰਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ,
ਐਲੇਕਜਾਡਂਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੱਖਾ ਂਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਐਲੇਕਜੇਂਡਰਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਇਟੰਰਨੈਟ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਮੈਂ ਐਲੇਕਜਾਡਂਰਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਿਟਊਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਇਟੰਰਿਵਊ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ
ਕਾਫੀ ਸਿਥਰ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

…

ਅਪਰ੍ੈਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਠ ਿਡਸਕ ਡਰਾਈਵ ਆਈਆ,ਂ ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵ ਅੱਠ ਟੈਰਾਬਾਇਟ ਦੀ ਸੀ। ਿਡਸਕ
'ਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਗਆਨ ਸਨ, ਜਾ ਂਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹ ਲਵੋ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ, ਜੋ Sci-Hub
ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਦੋ ਿਡਸਕ array 'ਚ ਕਰ ਿਲਆ। ਹਰੇਕ
ਿਡਸਕ array 'ਚ ਅੱਠ ਡਰਾਈਵਾ ਂਸਨ। ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ array 'ਤੇ
ਦੋ ਡਰਾਈਵ ਗੁਆ ਵੀ ਦੇਵਾ ਂਤਾ ਂਵੀ ਸਾਰਾ ਡੈਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ
ਗਏ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਡੈਟਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਿਬਤਾਏ। ਿਫਰ ਮੈਂ, ਇਹਨਾ ਂਿਡਸਕ array ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਰਾਸਂਫਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਡੈਟਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਪਿਰਵਰਤਨਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ: ਮੈਂ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਲੇਖ ਅਸਲ 'ਚ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹਨਾ ਂਿਹੱਿਸਆ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਸਨ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਵਆਪਕ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਿਜਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਾਵਾਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟਿਵਟਰ 'ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਟਵੀਟਾ ਂਨੂੰ ਇਸ
ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਅੰਤੀਕਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋਿੜਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਾਗਂਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ "ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ" ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਵੇਂ ਿਮਿਲਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਟੇਢਾ ਸਫਰ ਸੀ।
ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾ ਂ'ਚ
ਕੁੱਲ 15 ਸਾਲ ਿਬਤਾਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਮੈਂ ਿਫਰ ਉੱਥੋਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।

ਫੈਡਫਿਲਕਸ, ਿਫਲਮਾਫੈਡਫਿਲਕਸ, ਿਫਲਮਾਂ ਂ'ਤੇ ਿਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾ 'ਤੇ ਿਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂਂ

ਮੈਂ ਪਬਿਲਕ ਿਰਸੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਿਜਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 'ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਾਨ'
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੈਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਐਸਈਸੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੈਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਡੇਸਟਾ (John Podesta) ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰ੍ੋਗਰੈਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ
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ਜੋਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਝਂੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਕੱਤੇ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਠੀਕ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਿਟਮ ਰੇਲੀ
(Tim O' Reilly) ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗਹ੍ਾ
ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸਾਲ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ
ਸਮਾ ਂਿਬਤਾਇਆ। ਸਾਡੇ "ਫੈਡਫਿਲਕਸ" ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਸੰਘੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਪੀ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਇਵ 'ਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ
ਿਜਆਦਾ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ
ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਵੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਐਚਐਸ, ਬੀਟਾਕੈਮ ਅਤੇ ਯੂਮੈਿਟਕ ਟੇਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਡਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਡਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਿਡਸਕ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ
ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਓਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਡੈਟਾਬੇਸ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ
ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਡੀਵੀਡੀ ਦੀ
ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓ
ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਸਖਲਾਈ ਿਫਲਮਾ ਂਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਹਾਜ਼
ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਿਤਹਾਸ ਆਿਦ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ 800 ਡੀਵੀਡੀ ਮੰਗਵਾ ਂਲਈਆ।ਂ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੁਝ
ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਿਫਲਮਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਿਟਊਬ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ
ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਿਮਲ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਰਾਏ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ, ਉਹਨਾ ਂ6,000 ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ
ਇਟੰਰਨੈਟ ਅਰਕਾਇਵ ਅਤੇ ਯੂਿਟਊਬ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 7.23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਿਦਰ੍ਸ਼
(views) ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਯੂਿਟਊਬ ਚੈਨਲ ਨੇ "ਕੰਟੈਂਟ
ਆਈਡੀ" ਨੂੰ ਿਮਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਿਨਰਮਾਤਾ ਖੁਦ ਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਵੀਡੀਓ
ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਿਨਰਮਾਤਾ ਯੂਿਟਊਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਜਾ ਂਆਸ਼ੰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕੋ-ਿਜਹੀਆਂ
ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਵੀਡੀਓ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਕੰਟੈਂਟ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਿਚੰਨਹ੍ਤ
(ਫਲੈਗ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ (takedown) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਟੇਕਡਾਊਨ ਸੂਚਨਾਵਾ ਂਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
"ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਕੂਲ" (ਿਜਸ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
ਹੈ) ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੱਕ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤੰਨ
ਸੁਣਵਾਈਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕਡਾਊਨ
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ਨੋਿਟਸ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਿਟਸ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਿਖੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਥਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ
ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਿਜਸ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਤਾਵਾ ਂਨੇ
ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ,
ਭਲੇ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ (ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਵੀਡੀਓਗਰ੍ਾਫਰ ਕੁਝ ਿਫਲਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਿਫਲਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ)।
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਚ ਿਜੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਿਟਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਸਨ, ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਪੱਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਿਜਆ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂ'ਚ ਿਕਹਾ ਜਾਏ ਤਾ ਂਇਹ ਕੰਮ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਸਨ।

ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂਤਾ ਂਇਹਨਾ ਂਝੂਿਠਆ ਂਦਾਅਿਵਆਂ
ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਂਲੱਿਗਆ। ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ, ਮੈਂ 5,900 ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ 325 ਕੰਟੈਂਟ
ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਿਵਆ ਂਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ
'ਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1927 ਦੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਿਫਲਮ, ਅਤੇ
ਇੱਕ 1940 ਟਾਈਮ, ਇਕੰ. ਦੀ ਿਫਲਮ ਜੋ ਿਰਕਾਰਡ ਰੂਮਾ ਂ'ਚ ਦਾਨੀ ਪਰ੍ਤੀਬੰਧ (ਡੋਨਰ ਰੈਸਿਟਰ੍ਕਸ਼ਨ) ਦੇ
ਨਾਲ ਜਮਹ੍ਾ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਆਪਣੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਲੇਖਪਾਲ, ਡੇਿਵਡ ਫੇਰੀਏਰੋ (David
Ferriero) ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਟੇਕਡਾਊਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਤਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਹਨਾ ਂਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ
ਲੱਖਾ ਂਿਵਊਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 'ਚ, ਬਾਬ ਹੋਪ ਿਕਰ੍ਸਮਸ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ
ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬ ਹੋਪ ਿਕਰ੍ਸਮਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਸਰਫ ਸੀਮਤ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ
ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ।

ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ FedFlix ਨੂੰ ਦੇਖਣ
'ਚ ਕੁੱਲ 207,066,021 ਿਮੰਟ ਿਬਤਾਏ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 394 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਤਜੋਰੀ 'ਚ ਪਈਆ ਧੂੜ ਖਾ
ਰਹੀਆ ਂਸਨ।

ਮਾਈ ਆਇਲਮਾਈ ਆਇਲੈਂੈਂਡ ਆਫ ਟੀਅਰਸਡ ਆਫ ਟੀਅਰਸ

ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਨੋਿਟਸ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ
ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਲਸ ਗੁਗੇਨਹੇਮ (Charles Guggenheim) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਮਤ ਿਫਲਮ "ਆਇਲੈਂਡ ਆਫ
ਹੋਪ, ਆਇਲੈਂਡ ਆਫ ਟੀਅਰਸ" ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਿਟਸ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਐਿਲਸ
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ਆਇਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਰ੍ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਜੀਨ
ਹੈਕਮਨ (Gene Hackman) ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਿਵਸ (National
Park Service) ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਫੰੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਟੇਪ ਿਡਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 80,000 ਿਵਊਜ਼ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਿਵਸ
(National Park Service) ਨੇ ਇਸ ਿਫਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ
ਦੁਆਰਾ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਕਾਪੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਕਲਾਸਾ ਂਦੇ ਅਿਧਆਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਿਟਸ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੀ ਧੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਿਹਣਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਦੀ
ਘਟੀਆ ਕਾਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਿਲਆ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਸਨੂੰ ਿਸਰਫ
ਿਥਏਟਰ 'ਚ, ਿਸਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਿਵਸ (National Park Service) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਿਦਖਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਿਵਸ
(National Park Service) ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਲੋਿਜ਼ੰਗ ਕੈਰ੍ਿਡਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿੜਹ੍ਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਗੇਨਹੇਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ "ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ" ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਿਵਸ
(National Park Service) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਿਟਊਬ ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਹਾ।

ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਗੁਗੇਨਹੇਮ ਪਰ੍ੋਡਕਸ਼ੰਸ, ਅਮੇਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ
ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ ਡੇਿਵਡ ਫਰੇਰੋ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਿਫਲਮ ਿਡਵੀਜਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ
ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਕਿਵਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਰਿਵਸ (National
Park Service) ਅਤੇ ਿਫਲਮ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਸਾਫ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਫਲਮ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦਾ
ਉਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਸਰਫ ਇਨੰਹ੍ਾ ਂਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਿਫਲਮ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੇਕਸਪੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ 3,25,000 ਡਾਲਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਫਲਮ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪਰ੍ੈੱਸ ਤੋਂ ਿਗਫਟ ਵੀ ਿਮਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮੇਜਨ
'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ
ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂ'ਚ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਿਟਸ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਿਟਊਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੇਕਡਾਊਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਨਰਮਾਤਾਵਾ ਂਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਆਫ ਪਰਜੁਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਲਫ 'ਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਫਲਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ
ਓਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਹਲਫ ਿਲਆ ਿਕ ਜੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਝੂਠਾ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਿਟਸ ਭੇਿਜਆ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੰਜ ਚੈੱਕਬਾਕਸ ਜਾਚਂਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਿਰਆ ਕੰਮ ਕਰ
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ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ
ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਿਗਆ।

ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਲਨ ਆਰਕਾਈਵ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲਾ ਂਭੇਜਣਗੇ। ਮੈਂ ਯੂਿਟਊਬ ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਨੈੱਟ
'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਗਆ, ਅਮੈਜਨ ਡੀਵੀਡੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਤੋਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਿਡਸਕ ਡਰਾਈਵ 163 ਗੀਗਾਬਾਇਟ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ 28 ਿਮੰਟ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ
ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਿਬਨਾ ਂਕੰਪਰ੍ੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ
ਵੀਡੀਓ ਚੋਂ 276 ਤਸਵੀਰਾ ਂਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਫਰੀ ਸਟਾਕ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ,
ਫਿਲਕਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਵਾ ਂਅਤੇ ਰੌਚਕ ਪਰ੍ਯੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ
ਸਟਾਫ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ-ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਰੇਫਰੇਂਸ ਿਪਰ੍ੰਟਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਫਲਮਾ ਂਤੋਂ
ਿਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਹਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਕਨਟੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਨਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਿਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਅਨੁਭਵਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ
ਜੋ ਇਹੋ-ਿਜਹੇ ਕਨਟੈਂਟ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ
ਮਾਲਕਾਨਾ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਦਾਅਿਵਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗਹ੍ਾ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੰਮ,
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੰਮ ਹੈ।

ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਂਗਂਰੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਆਰਕਾਈਵਗਰੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਆਰਕਾਈਵ

ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਫੈਡਫਿਲਕਸ (FedFlix) 'ਚ ਫਸ ਿਗਆ। ਮੇਰੀ ਪਿਹਲੀ ਵੀਡੀਓ ਿਦਲਚਸਪੀ,
ਕਾਗਂਰੇਸ਼ਲਨ ਿਹਅਿਰੰਗਸ 'ਚ ਸੀ। ਜਾਨ ਪੋਡੇਸਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ
ਕਰਨ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਾਏ, ਿਜਸਨੂੰ ਮੈਂ "ਆਈ ਸਪੈਨ" ਿਕਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਗਂਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ
ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਕਵਾਿਲਟੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨੈਸੀ
ਪੇਲਾਸੀ (Nancy Pelosi) ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾ ਂ'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸਦੇ ਚਲਦੇ
ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਗਂਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾ ਂਹੋਈਆ।ਂ

ਸਾਲ 2010 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਗਂਰਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਰਪਬਿਲਕਨ ਮੈਜਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਕਾਗਂਰਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਹੀ
ਸਪੀਕਰ ਜਾਨ ਬਾਹੇਨਰ (John Boehner) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਆਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ 'ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾ।ਂ ਸੁਣਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਟਰ੍ਾਸਂਿਕਰ੍ਪਟਸ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲੱਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਨੰਹ੍ਾ ਂਹੀ ਨਹੀਂ ਿਸਖਾਇਆ ਿਕ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਕਈ
ਸਥਾਨਾ ਂ'ਤੇ ਿਮਲ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ, ਿਕਵੇਂ ਕਲੋਜਡ
ਕੈਪਸ਼ਿਨੰਗ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਸਖਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉੱਚ ਕਵਾਲਟੀ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਸਟਡੂੀਓ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂ'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ
ਲਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਹ੍ੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ
ਿਡਸਕ ਭੇਜਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਨੰਾ
ਗੰਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਿਡਸਕਾ ਂਪੜਹ੍ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾ।ਂ

ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਨੋਰੰਜਕ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਡੰਰ, ਫੈਡਰਲ
ਐਕਸਪਰ੍ੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ ਬਲੂ-ਰੇਅ ਡੀਵੀਡੀ ਿਡਸਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਿਲਹ੍ਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਡੈਟਾ ਿਮਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਵਰਸਾਈਟ ਦੇ ਲਈ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਿਵੱਚ 600 ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਕਵਾਿਲਟੀ ਵੀਡੀਓ ਸਨ ਜੋ
ਸਾਰੀਆ ਂਕਮੇਟੀਆ ਂਦੇ ਡੈਟਾ ਸਨ।

ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਛੇ ਬਲੂ-ਰੇਅ ਰੀਡਰਸ ਖਰੀਦ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਡੈਸਕਟਾਪ 'ਤੇ ਲਗਾ
ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਛੇ ਿਡਸਕਾ ਂ'ਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਓਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ
ਬਾਇਡੰਰ ਨੂੰ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਐਵੈਂ ਹੀ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ।
"ਜਰੂਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੀਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?" ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਇਡੰਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਬਾਇਡੰਰਸ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਲਈ ਿਟਕਟ
ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਰੀਆ ਂਿਡਸਕਸ ਡਰਾਈਵਾ ਂਸਨ, ਜੋ ਔਜਾਰਾ ਂਦੇ ਰੈਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਈਆ ਂਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਫੈਡੈਕਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੈਿਕੰਗ ਟੇਪ ਦੇ ਬਕਸੇ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰੇਬਰਨ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਸ਼ਿਪੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਂਰੇਸ਼ਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 14,000 ਘੰਿਟਆ ਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੈਠਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ
ਕਾਗਂਰਸ ਨੂੰ 2.4 ਗੀਗਾਬਾਇਟ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਕੈਪੀਟੋਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੀ-ਸਪੈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਸਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 2 ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਤੱੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਿਦੱਤੀ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਗਂਰਸ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀਆ ਂ48 ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਕਵਾਿਲਟੀ ਵੀਡੀਓ ਿਮਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ
ਸਟਰੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ, ਯੂਿਟਊਬ, ਅਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਿਨਊਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਂਦੁਆਰਾ, ਕਾਗਂਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਮੈਂ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਨਕੋਡਰਸ ਅਤੇ ਇਥਰਨੈੱਟ ਸਿਵੱਚ 'ਤੇ 42,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜੋ
ਦੂਜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕ 'ਚ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਸੈੱਟਅਪ ਦੇ ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਫਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
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ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ 90
ਿਦਨਾ ਂ'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ, ਯੂਐੱਸਏ ਕੈਪੀਟੋਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਜਾਣਦੇ ਸਾ ਂਿਜੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ
ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਸਟਡੂੀਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬਰ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮੀਿਟੰਗ
ਸਤੰਬਰ, 2011 'ਚ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਾਗਂਰਸ
ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਿਨਊਜ਼ਰੂਮਾ ਂ'ਚ ਿਸੱਧਾ ਹਾਈ ਰੈਜੋਿਲਊਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਿਲਆ ਸਕਣ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਟੀ
ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾ ਂ'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਸਾਝਂੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਿਕਹਾ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਿਫਸ 'ਚ ਸੀ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਾਊਸ ਸਟਡੂੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਾਗਂਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ
ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਵਾ,ਂ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ,
ਉਸ ਰੈਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਚਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟੇਬਲਸ ਵੀ ਿਦੱਤੇ।

ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ। ਲਾਈਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਕਾਗਂਰਸ 'ਚ ਵੱਡੀ (ਅਤੇ ਮਿਹੰਗੀ)
ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸੁਿਵਧਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਸਿਥਤ ਹੈ। ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਸਟਡੂੀਓ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ
ਤੰਤਰ 'ਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਖਰਕਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ
ਕਦੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਾ ਂਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾ ਂਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਇਹ ਤਾ ਂਸਾਫ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ।ਂ

ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਹਾਊਸ ਐਡਿਮਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਾਗਂਰਸਮੈਨ ਲੰੂਗਰੇਨ (Lungren) ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੈਟਾ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਿਨਮਨ ਬੈਂਡਿਵਟਥ ਦੀ ਸਟਰ੍ੀਿਮੰਗ ਸੋਿਲਊਸ਼ਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਪੂਰੇ ਆਰਕਾਈਵ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾ ਂਇਹ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਸਨ, ਜੋ
ਛੇ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ, ਲੋਕਲ ਡੰਪ 'ਤੇ ਈ-ਸਾਇਕਿਲੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਐਡਿਮਨੀਸਟਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ ਕੱਿਢਆ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ, ਿਜਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਸੀ
ਿਕ ਜੋ ਡੈਟਾ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਕਮੇਟੀਆ ਂਦੀ
ਵੀਡੀਓ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਂਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
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ਮੇਰਾ 14,000 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਈਵ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ
ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ 6,390 ਸੁਣਵਾਈਆ ਂਦੇ ਲਈ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਈ-ਮੇਲਾ ਂਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਿਜਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਸਾਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਸਾਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਂਨ ਨੇੇ ਐਫਬੀਆਈ ( ਐਫਬੀਆਈ (FBI) ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ) ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ

ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਿਧਐਨ 'ਤੇ
ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਿਧਐਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਨੇਕਾਂ
ਜਾਣਕਾਰੀਆ ਂਿਮਲੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਲੇਰੀ ਲੇਿਸਗ
(Larry Lessig) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਿਵਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ
ਅਪੀਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਿਣਆ ਂਮਾਮਿਲਆ ਂਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ
ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੂੰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੇ 6,00,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਸੁਿਵਧਾ ਿਮਲੀ ਿਕ ਉਹ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਖਰਚ ਦੇ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਹਨਾ ਂਿਵਚਾਰਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀਂ ਕੰਮ ਸੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਂਿਜਲਹ੍ਾ ਅਦਾਲਤਾ ਂ'ਤੇ
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜੋ "ਪੇਸਰ" (ਪਬਿਲਕ ਅਕਸੈਸ ਟ ੂਕੋਰਟ ਇਲੈਕਟਰ੍ੋਿਨਕ ਿਰਕਾਰਡਸ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ
ਿਸਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਿਜਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ, ਰਾਏ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਤੀ ਪੇਜ 8 ਸੈਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ (ਅੱਜ ਕੱਲਹ੍ ਪਰ੍ਤੀ ਪੇਜ ਦੇ ਲਈ
10 ਸੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕਾ ਲੱਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 'ਪੇਸਰ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾ'ਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਟ ਉੱਪਰ ਪੇਸਰ ਡੋਕਸ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਿਸਸਟਮ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਖਾਮੀਆ ਂ'ਚੋਂ ਗੁਜਿਰਆ।

ਇਹ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਿਜਆ। ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਐਮਆਈਟੀ
(MIT) ਤੋਂ ਸਟੀਵ ਸ਼ੁਲਟਜ (Steve Schultz) ਨਾਮਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਮੱਤਰ ਆਰੋਨ
ਸਵਾਰਟਜ (Aaron Swartz) ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਰੋਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਲੈਰੀ ਲੈਿਸਗ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਡੰਸਟਰੀ ਗੈੱਟ ਟਗੂੈਦਰਸ ਵਰਗੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 'ਚ
ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਰੋਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਆਰਐਸ (IRS) ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਤੇ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਿਰਬੈਕਾ ਮਾਲਾਮੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਟੰਰਨੈਟ
ਅਰਕਾਇਵ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਆਰੋਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ FAQ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਦੇ ਲਈ
ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਟੀਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੇਸਰ ਕਰ੍ਾਲਰ (crawler)
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੋਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਅਦਾਲਤਾ ਂਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆ ਂਖਾਸ 20
ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ ਂ'ਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਰ੍ਯੋਗਮਈ ਸੇਵਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕ ਕੀ
"ਸਧਾਰਨ" ਲੋਕ ਪੇਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕਾਗਂਰਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਅਿਤਅੰਤ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਝੁਕਣ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਕਾਗਂਰਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕਉਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੇਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨੇੰ ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
2 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪਰ੍ਯੋਗ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਆਰੋਨ ਨੇ ਸਟੀਵ ਦਾ ਕੋਡ ਿਲਆ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰ੍ਾਲਰ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ
ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ (ਅਕਸੈਸ) ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਚਂਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ, 'ਕੁਕੀ' 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੈ।
ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਅਨ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ
ਲਾਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪੇਸਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾ ਂਿਕ ਆਰੋਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਕਰ੍ਾਮੈਂਟੋ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ 'ਚ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ
ਕੁਕੀ (cookie) ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਕੀ ਨੂੰ ਆਰੋਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਕੁਕੀ, ਜੋ
ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਭਰ ਲਈ, ਕਰ੍ਾਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ।

ਕੁਝ ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਆਰੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਿਮਿਲਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਡੈਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰੋਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਿਫਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਨੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 900 ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਡੈਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ
ਿਲਆ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਿਡਸਕ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਿਫਰ ਫੋਨ ਵੱਿਜਆ। ਆਰੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਿਵਹਾਰਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ
ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ 20 ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ ਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰ੍ੀਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹ ਸਨ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ 'ਹੈਕ' ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

…

ਿਫਰ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾ ਂਘਟੀਆ।ਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾ ਂਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾ,ਂ
ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੀ ਿਕ ਅਦਾਲਤਾ ਂਨੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਬਿਲਕ
ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ 900 ਗੀਗਾਬਾਇਟ ਡੈਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ 'ਇਹ ਿਕਸੇ
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਇਹ ਪਬਿਲਕ ਡੈਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਪਬਿਲਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੁਿਵਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ।ਂ

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਿਤੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਮਲੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ ਉਲਟ,
ਿਨੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਨਾਮ, ਗੁਪਤ
ਸੂਚਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ, ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਿਦ, ਿਜਸਨੂੰ ਹਰਿਗਜ਼ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
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ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਆਿਡਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਲਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪੱਤਰ 32
ਿਜਿਲਹ੍ਆ ਂਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਿਡਟ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਨੋਿਟਸ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ
ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਿਸਆਹੀ 'ਚ "ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨੋਿਟਸ" ਿਪਰ੍ੰਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਿਜਲਹ੍ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਿਰਆ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ
ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।

ਯੂਐੱਸਏ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੋਿਟਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਿਤੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂ'ਚ ਿਲਿਖਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤਤਾ
ਦੀ ਪਰ੍ਥਾ (privacy practices) 'ਚ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹਾ,ਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾ ਂਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ
ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਿਲਆ, ਿਜਸਦਾ ਿਸਹਰਾ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀ ਅਕਸੈਸ ਪਾਇਲਟ ਪਰ੍ਯੋਗ ਬੰਦ ਿਰਹਾ। ਅਦਾਲਤਾ ਂਨੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੇਸਾ ਂਦੀਆ ਂਫਾਈਲਾਂ
ਦੇਖਣ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਿਦੱਤੇ।

ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰੋਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ
ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਲੇਖ ਛਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਿਫਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

…

ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਗਿਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਖਤਿਰਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਂਖਤਿਰਆ ਂਦਾ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਅਤੇ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜਾਂ
ਿਨਗਰਾਮ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ
ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼, ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ
ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਬਦਲਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਅਮਲ 'ਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਿਹਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਅਿਜਹੇ ਬਦਲਾਅ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆਦਂੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂ'ਚ ਨਾ ਉਲਝ ਕੇ, ਿਕਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਿਧਐਨ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਲਾਅ 'ਤੇ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂ'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆ ਂਸੋਚਦੀਆ ਂਸਨ ਿਕ ਇਹਨਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਂ'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਲੱਖਾ-ਂਕਰੋੜਾ ਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
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ਸਨ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਿਲਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ
ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਾਫੀ ਿਚੰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਆਰੋਨ ਨੂੰ ਿਹਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸਨੇ ਜੇਐਸਟੀਓਆਰ
(JSTOR) ਿਸਸਟਮ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਦਵਤਾਪੂਰਨ ਲੇਖ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਐਮਆਈਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰ ਸਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਮਾਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰ
(guest privileges) ਹਾਸਲ ਸੀ। ਐਮਆਈਟੀ ਨੇ ਪੁਿਲਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ,
ਆਰੋਨ ਵਰਗੇ ਦੁਰਲੱਭ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਜੈੱਫ ਿਸ਼ੱਲਰ (Jeff Schiller) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਐਮਆਈਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ
ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਿਲਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਂਹੁਣ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੁਿਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਐੱਸਏ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਰੋਨ 'ਤੇ 13 ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਹਨਾ ਂਇਲਜ਼ਾਮਾ ਂਦੇ ਿਸੱਧ
ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਜੇਲਹ੍ 'ਚ ਰਿਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ
ਆਰੋਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਇਹ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਅਿਜਹੇ ਅਪਰਾਧਾ ਂਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ
ਘੋਿਸ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਿਟੰਗ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਉਹ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਥਾਕਿਥਤ ਹੈਕਰ ਦੇ ਛੁਟਣ 'ਤੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਰੋਨ ਵਰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦਿਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਸਿਥਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਰੋਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਰੋਨ ਨੂੰ ਜੇਲਹ੍ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਿਹਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਆਰੋਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਲੇਖ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜੇਐਸਟੀਓਆਰ (JSTOR) ਸਰਿਵਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਿਡੰਗ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਜੇਐਸਟੀਓਆਰ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜਹ੍ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਸੀ
ਿਕ ਆਰੋਨ ਇਹ ਲੇਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਕਰਾ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਇਹ ਕਿਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਿਗਆ।

ਆਰੋਨ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਕਤੇ ਿਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਤਾ ਂਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰੋਨ ਨੇ ਪੇਸਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਕਰ੍ਬ ਕਰਕੇ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਬਰੂਸਟਰ ਵਰਗੇ
ਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇਐਸਟੀਓਆਰ (JSTOR) ਦਾ ਡੈਟਾ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਸ਼ਾਇਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਇਹਨਾ ਂਲੇਖ ਨੂੰ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਭਿਵੱਖ 'ਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਜਾ ਂਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂ'ਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲਏ ਿਬਨਾ ਂਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕੇਗਾ।
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ਉਸਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਵੈਸਟ (West) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਲਾਅ ਜਰਨਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਿਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾ ਂਆਰਿਟਕਲਸ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਿਬੱਗ ਡੈਟਾ
ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ (seminal) ਪੇਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਲਾਅ ਦੇ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਹੱਤਾ ਂਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਮੁੱਿਦਆ ਂ'ਤੇ ਿਲਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰ੍ਾਟਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਤਪੰਨ ਿਵਧਾਿਨਕ ਦੇਣਦਾਰੀ
(Liability), ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਏਹੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਯੋਗ
ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਰੋਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਿਮੱਤਰ ਕਲੇ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਿਰਸਰਚ 'ਚ
ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੇਐਸਟੀਓਆਰ ਦੇ ਲੇਖਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਆਰੋਨ ਦੀ ਿਗਰ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਸਨ, "ਇਸ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਡੈਟਾ ਮੁਫਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਜਲਵਾਯੂ ਪਿਰਵਰਤਨ ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ
ਿਲਖਣ ਦੇ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਗਰ੍ਾਟਂ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।" ਅਿਜਹਾ ਆਰੋਨ ਹੀ ਕਿਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ।

ਆਰੋਨ ਦੀ ਿਗਰ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੇ ਡੂੰਘੇ
ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਚੱਲਿਦਆ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਤਾ ਂਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਣਿਗਣਤ ਰਾਤਾ ਂਅਿਧਐਨ
ਕਰਨ 'ਚ ਿਬਤਾਈਆ।ਂ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2013 'ਚ ਆਰੋਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕਰ ਲਈ ਤਾ ਂਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ
ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ।

ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ

"ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ"ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਗਾਧਂੀ ਨੇ 1909 'ਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਿਕਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ
ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਿਜਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਿਦਆ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਅਿਭਆਨ ਸਫਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹ ਕੇ ਅਤੇ
ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂ'ਚ
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਜਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ, ਐਸਐਸ
ਿਕਲਦੋਨਨ ਕੈਸਲ ਨਾਮਕ ਿਕਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਨੌਂ  ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਡੱਟ ਕੇ ਿਲਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ
ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਿਡਆ ਂਅੱਖਰਾ ਂ'ਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ "ਕੋਈ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ
ਨਹੀਂ (No Rights Reserved)।"

ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕ ਿਵਚਾਰ ਸਨ ਿਜਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਅਤੇ ਟੈਗੋਰ ਇਸ
ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ-ਿਜਹੇ ਿਵਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ
ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ "ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸੰਸਥਾਵਾ ਂਹਨ
(hospitals are institutions for propagating sins)।" ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਸਖਤ ਵਾਕਾ ਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਤਾ ਂਮੰਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂ'ਚ ਦਮ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਤਾਬ 'ਚ ਹਰੇਕ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ
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ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਲਹ੍ ਦੇ ਲਈ ਦਮਦਾਰ ਿਸਧਾਤਂ
ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਦਰਭੀ ਉੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਿਬਆਨ ਸੀ ਿਕ ਮੌਿਲਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਕਵੇਂ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਲਖਤ ਦੇ 100 ਖੰਡਾ ਂਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕੰਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਿਵਚਾਰ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਿਵਕਸਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, 'ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ' ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਿਕਤਾਬਾ ਂਵਾਲੀ
ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਪਰ੍ੰਿਟੰਗ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਪਰ੍ੇਰਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਉਂ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਵਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਪਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ ਿਕਤਾਬ ਪੜਹ੍ੀ ਸੀ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ 'ਚ "ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ" ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਣ
ਲੱਗਾ। ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਂਦਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ (ਸੈਲਫ ਰੂਲ), ਦੋਵੇਂ ਿਵਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ
ਟੀਿਚਆ ਂ'ਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ
ਸਨ। ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਖਰਾ। ਕੁਝ ਠੋਸ। ਇਹ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਰ੍ਤੀਕਾ ਂ'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ" ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਖਾਸ ਅਰਥ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਮੂਿਹਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣ
ਿਗਆ।

ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਿਕਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪਰ
ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਿਕਸੇ ਠੋਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੂਣ ਬਣਾਉਣਾ।

ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਦੇ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਦੇ ਲਈ ਨੈਿਤਕ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ
ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ। ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ
ਜਾਏ ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਿਦਆ ਂ'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਅਿਭਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ।

ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਕੇਨੀਅੱਟਾ ਅਤੇ ਨਕਰੂਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਰਿਟਨ ਲੂਥਰ ਿਕੰਗ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸਲਭੇਦ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲੇ।
ਇਹਨਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।
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ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚਡ ਸਵਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਨਯਮਾਵਲੀਆ ਂਖੁੱਲਹ੍ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
ਇਟੰਰਨੈਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਓਪਨ
ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਟੰਰਨੈਟ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਸਪੈਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨਸ) ਪੜਹ੍ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾ ਂਕੱਢਣ ਜੋ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਟੰਰਨੈਟ ਕੋਈ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਤੈਅ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1980 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ, ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਆਰਗਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਟੈਨਡਰਡਾਇਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਿਸਸਟਮ ਇਟੰਰਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਓਐਸਆਈ)
ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਜੋ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਨਯੰਤਰਤ
ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਾਫੀ ਮਿਹੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕਾਪੀ, ਇੱਕ ਿਨੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਲਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ "ਓਐਸਆਈ" ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਟਰੇਡ ਦੇ ਮੈਂਗਜ਼ੀਨਾ ਂਦੇ
ਲਈ ਕਾਲਮ ਵੀ ਿਲਖੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਲਮ ਇਸ ਸੰਰਦਭ 'ਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੰਦ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ (ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਰ੍ੋਸੈਸ) ਇਸ ਨਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਂਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਜੰੀਨੀਅਰਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਟੰਰਨੈਟ ਇਜੰੀਨੀਅਿਰੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
(ਆਈਈਟੀਐਫ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਵੈ-ਸੰਗਿਠਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ ਓਪਨ ਸਨ
ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਿਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ "ਵਰਿਕੰਗ ਕੋਡ" ਦੇ
ਿਸਧਾਤਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਇਟੰਰਨੈਟ
ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਹਲੂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਈ-ਮੇਲ ਹੈਡਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਮੇਲ ਹੈਡਰ
ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਨਾ ਿਲਆਦਂਾ ਹੋਵੇ। ਇਟੰਰਨੈਟ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਿਕ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਟੰਰਨੈਟ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਈਈਟੀਐਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਰਕਾਰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂ'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਟਮ ਅਪ ਮਾਡਲ ਦੇ
ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਸਂਰਾ ਂਦੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆ,ਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਿਨਗਰਾਨ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂ'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੈਠਕਾ ਂ'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਗਟ
ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਦੇ। ਇਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਅਰਜੀ ਜਾ ਂਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਮਾ ਂਲਗਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਈਟੀਐਫ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ
ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀ. ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਲਈ, ਲੇਖਕ ਭਾਸ਼ਾ (authoring language) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਟੰਰਨੈਟ ਨੇ ਓਐਸਆਈ (OSI) ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਿਜੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ
ਸਮੱਿਸਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਹੱਲਹ੍ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਹੱਲਹ੍ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਗਰ੍ੈਜੂਏਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੱਲਹ੍ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਲਪਨਾਵਾ ਂਦੀ ਹੱਦਾ ਂਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾ ਂਜਰੂਰ ਮਾਣ ਕਰਾਗਂੇ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਹ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਓਐਸਆਈ (OSI) ਦਲ ਨੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫੁਟਨੋਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹ
ਗਏ ਹਨ।

…

ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ ਅਸਲ 'ਚ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਿਂਕ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਔਕੜਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਨਕਸ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਿਕ
ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈੱਟ ਦੇ ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲਹ੍ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਜਆਦਾਤਰ
ਸੇਵਾਵਾ,ਂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਿਨਊਟਰ੍ੈਿਲਟੀ ਦੇ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਿਜਆਦਤਰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਖੁੱਲਹ੍ਾ ਹੋਇਆ (ਓਪਨ ਸੋਰਸ) ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ,
ਝੂਠੀਆ ਂਖਬਰਾ,ਂ ਅਿਬਊਿਸਵ ਬੋਟਸ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਕਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬੰਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜਰੀਏ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਇਟੰਰਨੈਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਤੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਿਜਆਦਾ ਅੱਗੇ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਿਸਧਾਤਂਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾ ਂ'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਿਸਧਾਤਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹਨਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੇ ਉਹ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਹੋਣ,
ਅਤੇ ਮਿਹੰਗੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾ ਂ'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਿਕਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵਕੀਲ, ਵੈਂਡਰ
ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ
ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਕਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਣਿਗਣਤ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਪਬਿਲਕ ਿਸਸਟਮ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗੇ ਕੈਸ਼
ਰਿਜਸਟਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੁੱਿਕਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਿਜਲਹ੍ਾ ਅਦਾਲਤਾ ਂਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ।
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ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ, ਇਟੰਰਨੈਟ ਅਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾ ਂਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਨਕਾ ਂਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ
ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀਕਰਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਿਕ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਿਂਚਆ ਂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ
ਅਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸਰਬ-ਸਿਹਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਡ
ਸਵਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਨੱਜੀ ਮਾਪਦੰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨੱਜੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਗੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਇਲਾ ਭੱਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਿਚਆ ਂਦੀ ਪਰ੍ਤੀ
ਤਾਘਂਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ
ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਘਂਮਈ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਘਂਮਈ ਟੀਿਚਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਗਂੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤਾਤਂਰੀਕਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਕਸਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਨਯੰਤਰਨ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਓਪਨ ਗਵਰਮੈਂਟ: ਇੱਕ ਮੰਤਰਓਪਨ ਗਵਰਮੈਂਟ: ਇੱਕ ਮੰਤਰ

ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਦਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਿਸਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ 'ਚ
ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇਿਖਆ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਪਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਯਤਨਾ ਂਦੇ
ਚੱਲਦੇ ਲੋਕਾ ਂ'ਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਹਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਜੰੀਨੀਅਰ
ਿਜਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ
ਿਜਹਨਾ ਂਿਤੰਨ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਿਲਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਂਵਰਗੇ ਸਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਇਵ ਦੇ ਲਈ ਡੇਿਵਡ ਫੇਰੀਏਰੋ (David Ferriero) ਵਰਗੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਰਪਬਿਲਕਨ, ਕਾਗਂਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ
ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਿਟਵ
ਿਰਪਬਿਲਕਨ, ਕਾਗਂਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਲ ਈਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ
ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਗਂਰੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਓਪਨ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਝਂੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਿਵਲੱਖਣ ਯਤਨ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਿਮਲਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਟੀਚਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
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ਓਪਨ ਗਵਰਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ
ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਟਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਸਿਥਤੀ
'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਿਜਆਦਾ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਿਡਜੀਟਲ ਸਰਿਵਸ ਦੀ ਨਕਲ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਧੁਿਨਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਿਮੰਗ ਨੂੰ ਪਰ੍ਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂ'ਚ
ਿਲਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੂਐਸ ਿਡਜੀਟਲ ਸਰਿਵਸ ਨਾਲ "18F" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਜੁੜ
ਿਗਆ। "18F" ਨਾਮਕ ਇਹ ਸਮੂਹ ਜਨਰਲ ਸਰਿਵਸਜ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਕਰੀਬ ਸੌ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਸਟਾਫ ਭਰੇ ਹਨ। (ਸੰਗਠਨ ਦਾ
ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ,18ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ F
ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਸਿਥਤ ਸੀ।)

ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰੋਨ ਸਵਾਰਟਜ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਜਸਨੂੰ ਮੈਂ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਨੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਲੋਕ ਇਹ ਿਕਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵਕਾਰੀ
ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਸਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪਬਿਲਕ ਚੈਿਰਟੀ
ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ
ਫਰੇਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ
ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਵਰਗੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਅਿਭਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ
ਫਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਕਾਰਜ ਿਵਧੀਆ ਂਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਰੁਚੀ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਿਨਯਮਾ ਂਨੂੰ, ਖੁਦ ਨੂੰ,
ਬਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਗਂਰਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਉਪਕਰਣ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਕਾਗਂਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਲਈ, ਕਾਗਂਰਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਸੋਚ
ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ SWAT ਟੀਮ ਦੇ
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਿਜਸਨੇ healthcare.gov ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਹੱਲਹ੍ ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਿਝਝਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਿਚੰਤਤ
ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਿਲਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੂੰ
ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦੋਵਾ ਂਪਾਿਸਓਂ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੋਵਾ ਂਦੀ ਿਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਕ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮਸ਼ਨ ਮੁਖੀ (oriented) ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ 'ਚ
ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਿਮਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਪਾਉਗੇ।

ਹਾਲਾਿਂਕ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾ ਂਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾ ਂਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾ ਂਉਹ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆ।ਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ (ਸਪੈਿਸਿਫਕ) ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ
ਲਈ ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਦੀ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਣਤਰ
ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰੂਨੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ। ਯੂਨਾਇਟਡ ਿਕੰਗਡਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਿਡਜੀਟਲ ਸਰਿਵਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਾ ਿਮਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਢਾਚਂਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਯੂਐਸ ਿਡਜੀਟਲ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ 18F ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਿਵਧਾਨਕ
ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂ'ਚ ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਕਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਦੋਵਾ ਂਏਜੰਸੀਆ ਂ'ਚ ਲੱਗੇ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਦੋਸਤ ਦੀ
ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ
ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਗਆਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾਭਾਰਤ 'ਚ ਿਗਆਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ

ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 'ਚ
ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਿਬਤਾਏ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਜਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥੀ ਕਾਰਨਾ ਂਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ
ਬਹੁਭਾਤਂੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਸੱਖਣ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਦਲ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਦੇਸ਼
ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ।

ਮੈਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹਨਾ ਂਚਰਚਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਲਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਗਂਾ, ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ
ਏਜੰਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੁੜਨਗੇ।

ਕੁੱਲ ਦਸ ਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾ ਂ'ਚ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੋਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਿਲਸਟ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਦਸ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਸ਼ਚਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ
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ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ "ਬਦਲਾਅ ਦਾ
ਜਰੀਆ ਬਣੋ" ਤਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਏਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1. ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ: ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਿਗਆਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੜਾਈ, ਇਹੀ ਕੋਡ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾ ਂਲੋਕ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ
ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ, ਿਸੱਿਖਆਵਾਦੀ, ਇਜੰੀਨੀਅਰ, ਸ਼ਿਹਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਦੇ ਿਦਮਾਗ
'ਚ ਇਹਨਾ ਂਮੁੱਿਦਆ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ
ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਗਂੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਗਂੇ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਿਨਯਮ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਨਯੰਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ: ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਿਕਤਾਬਾਂ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆ ਂਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆਂ
'ਚ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਬਾਕੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਕੈਨ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਹੋਰ
ਿਜਆਦਾ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਤ ਆਧੁਿਨਕ ਆਪਟੀਕਲ ਕੈਰੇਕਟਰ
ਰੀਡਰ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੈਿਨੰਗ ਨੀਵੇਂ
ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੇਜ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਟੇਢੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਕਾਰਨਾ ਂਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਅਜੇ
ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਰੀਡਰ ਨਾਲ ਪੜਹ੍ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ
ਿਵਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸਕੈਿਨੰਗ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂ'ਚ ਿਸੱਿਖਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਕਾਫੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4,00,000 ਿਕਤਾਬਾ ਂਦਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਹੋਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਕਾਫੀ
ਸੰਭਾਿਵਤ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਿਲਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਜਾਨ ਪਾਡੇਸਟਾ (John
Podesta) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਸ
ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ "ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂ(Yes We Can)" ਪਰ ਅਧਾਿਰਤ
YesWeScan.org ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਦਲ ਿਖੱਚਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸੀ "ਜੇ
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ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸੀਂ ਕਾਗਂਰਸ ਦੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ 'ਤੇ
ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ" ਿਕਉਂਿਕ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਸਿਹ ਲੇਖਕਾ ਸੀ, ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਰਿਕਿਵਸਟ ਡੇਿਵਡ ਫੇਰੀਏਰੋ
(David Ferriero) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉੱਤਰ ਤਾ ਂਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ
ਨਵੀਂ ਿਡਜੀਟਲ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਤਾਘਂਮਈ ਟੀਚੇ 'ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਗਆਨ ਮੰਦਰ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।

3. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦੇਸ਼। ਤੀਜੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਾਿਲਆ/ਂਫਰਮਾਨਾ ਂਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ
ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਖੇਤਰਾ ਂ'ਚ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜਟਾ ਂ'ਚ, ਸਮਰਥਨ
ਿਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਿਜਆਦਾ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਜਟਾ ਂਦੇ ਪੁਰਾਿਣਆਂ
ਅੰਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਤਕਨੀਕੀ ਇਟੰਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਗਜਟਾ,ਂ ਿਨਯਮਾ,ਂ ਐਕਟਾ,ਂ ਅਿਧਿਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹਨਾ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਿਸੱਿਖਅਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ
ਪਿਹਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਂਅਤੇ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾਵਾ ਂਦੇ ਸਾਿਰਆ ਂਗਜਟਾ ਂਦੀ ਇੱਕ
ਪਰ੍ਿਤਿਲਪੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੰਸਕਰਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ। ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਗਜਟ ਦਾ ਿਮਰਰ
ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਿਨਰੰਤਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਜੋ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾ ਂਮਹਾਸਂੰਮੇਲਨ, ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰ੍ਿਤਭਾਗੀਆ ਂਨੂੰ ਜਮਹ੍ਾ ਕਰਨਾ।
ਇੱਥੇ, ਅਿਧਕਾਰਕ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਿਵਆਪਕ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਧਾਨਕ ਬਦਲਾਵਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਤਮਕ ਪਿਰਵਰਤਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਿਸਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ।-ਇਹ ਚੌਥਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ
ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਰ੍ਿਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹਾ।ਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂ'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰ੍ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਿਨਯੰਤਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ
ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਨਰਮਾਤਾਵਾ ਂਦੇ ਕਥਨਾ ਂਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦਾ ਿਵਕਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
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ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾ ਂਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਆਤਿਮਕ ਪਰ੍ਤੀਬੰਧ (ਤਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣ) ਨੂੰ ਅਤੇ
ਹਰੇਜ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਇਹਨਾਂ
ਪੇਜਾ ਂਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ।

ਮੈਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂ'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਰ੍ਤੀਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ, ਿਹੰਦ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਿਬਨਾ ਂਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ
ਿਬਨਾ ਂਤਕਨੀਕੀ ਪਰ੍ਤੀਬੰਧਾ ਂਦੇ ਕਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦੇ ਰੱਿਖਅਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਕਿਲਤ
ਕੰਮਾ ਂ'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪਰ੍ਤੀਬੰਧਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹਨਾ ਂਇਿਤਹਾਸਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾ ਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

5. ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਿਰਕਾਰਡ ਆਫ ਇਡੰੀਆ। ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਪੰਜਵਾ ਂਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਿਰਕਾਰਡ ਆਫ ਇਡੰੀਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਂਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਿਮਲੀਆ,ਂ ਿਫਰ
ਵੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾ ਂਕਾਫੀ ਿਬਹਤਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਿਗਣਤ ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਆਰਕਾਇਵ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀਆ ਂਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਲੱਗੀ ਹੋਈਆ ਂਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੇਅ ਵਾਲ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਜਗਹ੍ਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਪਰ੍ੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈੱਬ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੋਟੋਗਰ੍ਾਿਫਕ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

6. ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ। ਛੇਵਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ 129
ਭਾਸ਼ਣਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਿਤਜੋਰੀ (ਵਾਲਟ) 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਉਪਯੋਗੀ
ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਿਨੱਖੜਵਾ ਂਅੰਗ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਆਰਕਾਇਵ ਨੂੰ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਰੌਚਕ ਕੰਮ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

7. ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਡ। ਸੱਤਵਾ,ਂ ਵੀਡੀਓ ਆਰਕਾਇਵ, ਆਡੀਓ ਆਰਕਾਇਵ ਨਾਲ ਕਾਫੀ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ "ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ" ਨਾਮਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ 53 ਐਪੀਸੋਡ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ
ਓਨਾ ਹੀ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੀ। ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਪੋਸਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜਾ ਂਉਹਨਾ ਂਹਜ਼ਾਰਾ ਂਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤਾ,ਂ ਨਾਚ, ਕਲਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਿਕਰ੍ਤੀ ਅਤੇ
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ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਵਾਗੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਹੈ।

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਰਕਾਇਵ ਹਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਇਵ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ
ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂਨੇ 6,000 ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ
ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਿਵਊਜ਼ ਿਮਲੇ ਤਾ ਂਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਲੇਖਕਰਤਾ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ। ਆਰਕਾਇਵ ਦਾ
ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਿਵਆਪਕ ਵੰਡ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਿਮਲ
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆ ਂਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੀਆ ਂਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋਆ ਂਅਤੇ ਆਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਹਲੂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਿਫਲਮ ਜਾ ਂਸਮਾਚਾਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਾ ਂਇੱਕ ਉਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜੀਨ ਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਔਖਾ ਿਹੱਸਾ ਿਫਲਮ ਦੇ ਲਈ "ਬੀ-ਰੋਲ" ਜਾ ਂਿਪਰ੍ੰਟ ਦੇ ਲਈ "ਸਟਾਕ ਫੋਟੋ" ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੇਖ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ ਮਿਹਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਫਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੀ
ਫੁਟੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।

ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਿਡਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਸੂਚਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ
ਗੈਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮੀਡੀਆ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸੁਤੰਤਰ ਿਫਲਮ ਿਨਰਮਾਤਾ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂ'ਚ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾ ਂਕਰ
ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਮੂਲ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿਨੱਜੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾ।ਂ

ਇਹ ਸੱਤ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾ।ਂ

8. ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ;
9. ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ;

10. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਤਾਘਂਮਈ ਟੀਚਾ;

ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਲਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਲੁੁਟੇਰੇ (ਟੇਰੇ (Biopirates))

ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਨਵਾ ਂਖੇਤਰ ਸੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿੜਹ੍ਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸੈਨ ਫਰਾਿਂਸਸਕੋ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਮ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਗੋ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ
ਲਈ। ਅਸੀਂ ਿਦੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਿਸੱਧਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਕ
ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਸੈਮ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਾਸਂਲਰ ਸਨ। ਇਸ
ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਪਾਠਾ ਂ'ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਡਾਕਟਰਾ ਂਨੂੰ ਵੈਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ
ਇਲਾਜ ਪਰੰਪਰਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਇਲਾਜ ਪਰੰਪਰਾ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਿਭਆਸ ਮੁਸਿਲਮ ਹਕੀਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸੈਮ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ।
ਟਰਾਸਂ ਿਡਿਸਪਿਲਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ (ਟੀਡੀਯੂ) ਇੱਕ ਿਦਲਕਸ਼ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 6,500 ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ
ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬੂਿਟਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਗਰ੍ੰਥਾ ਂ'ਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਟੀਡੀਯੂ
'ਚ 1,640 ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਬੂਿਟਆ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆ ਂਉਗਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਨਸਪਤੀ
ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ, 4,500 ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਜਾਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ।

ਟੀਡੀਯੂ ਿਰਵਾਇਤੀ ਪਾਠਾ ਂਅਤੇ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
50 ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪਰ੍ਾਚੀਨ
ਤਕਨੀਕਾ ਂਿਕਵੇਂ ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ (ਜਾ ਂਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ)। ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੇ
ਗਰ੍ੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੀਡੀਯੂ,
6,500 ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬੂਿਟਆ,ਂ ਸੂਤਰੀਕਰਨ (ਫਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ), ਦਵਾਈ ਿਵਿਗਆਨ, ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ
ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧੀਆ,ਂ ਇਲਾਜ ਿਵਿਗਆਨ, ਰੋਗਜਨਨ, ਜੈਵ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ
ਹੋਰ ਪਿਹਲੂਆ ਂਦੇ ਕੰਮਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਸੋਧ ਦੀਆ ਂਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਅਿਧਐਨ
ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਅਿਧਐਨਾ ਂਨੇ
ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਰੈਡ ਵਾਈਨ 'ਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ, ਅਨਾਰ ਅਿਜਹੇ ਗੁਣਾ ਂਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਿਜਸਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਿਚਰਜੀਵੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੀਐਚਡੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਸੋਿਫਲਾ (ਫਲ ਮੱਖੀ) 'ਤੇ
ਪਰ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੱਖੀਆ ਂਨੂੰ ਰੈਡ ਵਾਈਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆ ਂਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਸਮੂਹ 'ਚ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੱਖੀਆ ਂਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਦੂਰ
ਤੱਕ ਚੜਹ੍ ਸਕਦੀਆ ਂਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਸੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੇ
ਪਾਇਆ ਿਕ ਮੱਖੀ 'ਤੇ ਪੂਰਕ ਭੋਜਨ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਿਮਆਦ ਵਧਾਈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ
ਪਰ੍ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਮੱਖੀਆ ਂਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਰੈਡ
ਵਾਈਨ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੱਖੀਆ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਿਬਹਤਰ ਸਨ।

ਟੀਡੀਯੂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਤੰਤੂ ਿਵਿਗਆਨੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰ੍ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੋਧ
ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂ'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕਿਹਣ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦਾ ਪਰ੍ੀਖਣ
ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਚੂਿਹਆ ਂਜਾ ਂਮੱਖੀਆ ਂ'ਤੇ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਂ'ਤੇ ਪਰ੍ੀਖਣ ਦਾ ਿਸਧਾਤਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ
ਪਰ੍ੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਠਨ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ।
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ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਰ੍ੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਨ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਾਓਪਸੀ
ਲੈਣਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਜੰੈਕਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ
ਗਰ੍ਸਤ ਿਕਸੇ ਿਜ਼ੰਦਾ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੀਮ ਨੇ ਅਿਤ ਆਧੁਿਨਕ ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਪਰ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਮੜੀ
ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਕਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸਟੈੱਮ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਿਮਹਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹਨਾ ਂਮਿਹਿਦਆਂ
'ਚ ਮਲੇਰੀਏ ਦੀ ਸੂਈ ਲਗਾਈ। ਿਫਰ ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਦਵਾਈ ਪਾਈ। ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਸਫਰ ਿਦਲਚਸਪ ਸੀ। ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਤਸਵੀਰਾ,ਂ
ਿਟੱਪਣੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਰਵਾਇਤੀ ਪਾਠਾ ਂ'ਚ ਉਲੇਿਖਤ ਦਵਾਈਆ ਂਨੂੰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਜੈਵ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਐਕਟ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ
ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸ਼ਾਮ, ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਪਰ੍ਮੋਦਾ ਦੇਵੀ ਵਾਡੀਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮਾਜ
ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਿਣੰਦਾ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਮੈਂਬਰਾ ਂਅਤੇ ਟੀਡੀਯੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾ ਂਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਿਲਆ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡੋਸਾ
ਅਤੇ ਗੋਲ-ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ 'ਚ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਬਣੀ ਕੁਲਫੀ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸੰਤਰੇ 'ਚ ਪਰੋਸੀ
ਗਈ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਡੀਨਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੈਵ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਿਨਯਮ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ
ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਸੀ।

…

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਜੈਿਵਕ ਪਾਇਰੇਸੀ (biopiracy)
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਤਾਬਾ ਂਖਰੀਦੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੰਦਨਾ ਿਸ਼ਵਾ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਿਕਤਾਬ
ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਿਵਦਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਨੋਟ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਪਬਿਲਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਆਫ
ਇਡੰੀਆ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂਕਰਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਰਾਏ ਹੈ। ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਿਕਤਾਬਾ ਂਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ
ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਪਿੜਹ੍ਆ।

ਦੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਪਿਹਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 13 ਸੀਡੀਆ ਂਭੇਜੀਆ,ਂ
ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹ "Medicinal Plants in Homeopathy" ਅਤੇ "Medicinal Plants of
Kerala" ਦੇ ਿਸਰਲੇਖ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੀਡੀ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਡੈਟਾਬੇਸ ਇਟੰਰਫੇਸ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ
ਬੂਿਟਆ ਂਦੀ ਤਸਵੀਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੂਲਪਾਠ, ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ (keywords) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ
ਸਨ। ਇਹਨਾ ਂਸੀਡੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਟੰਰਨੈਟ
ਇਟੰਰਫੇਸ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਟਰ੍ੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਲੇਜ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਨਾਮਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ। ਇਸ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 150
ਿਕਤਾਬਾ ਂਨੂੰ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਟਰਾਸਂਕਰ੍ਾਈਬ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ 'ਚ 2,97,183
ਿਰਵਾਇਤੀ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸੂਤਰੀਕਰਨਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਮਾਹਰਾ ਂਨੇ ਲੇਖਾਂ
ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ
ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਟਾਬੇਸ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੇਟੈਂਟ ਪਰ੍ੀਿਖਅਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਚੰਿਤਤ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ
ਵੀ "ਿਬਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ" ਅਤੇ "ਸਾਫਟਵੇਅਰ" ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਂਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾ ਂਨੁਕਸਾਨ
ਿਜਆਦਾ ਹੋਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਜਾ ਂਬੇਿਮਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਲ 1994 'ਚ
ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕਾਫੀ
ਸਮਾ ਂਿਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾ ਂਚੋਂ ਕੁਝ ਯੂਐਸ ਪੇਟੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਆਿਫਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾਵਾ ਂਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਿਕਆ ਂਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਇਸੇ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਸੰਿਖਆ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਗਹ੍ਾਵਾਂ
'ਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਪੇਟੈਂਟ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਹਲਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਜਾਂ
ਦੇ ਗੁਣਾ ਂਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜੀਆ ਂਨੇ "ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਯੋਗ" 'ਤੇ
ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਿਚਤ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਰਸਰਚ
ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਆਰ ਏ ਮਾਸ਼ੇਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਿਹੰਮ
ਚਲਾਈ, ਕਾਫੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾ ਂ'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਸਾਲ ਤੋਂ
ਉਗਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੌਲ ਦੀਆ ਂਮਧਰੀਆ ਂਿਕਸਮਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੀ ਕਰ੍ਾਸ ਬਰੀਿਡੰਗ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਿਕਸਾਨ ਸਦੀਆ ਂਤੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ੍ਾਸ ਬਰੀਿਡੰਗ ਕਰਕੇ ਚੌਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨੰਹ੍ਾ ਂਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਟੈਂਟ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਕਸਾਨਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਜੈਵ ਿਵਿਭੰਨਤਾ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਹ ਮਨਜੂਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਜੋ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਾਫੀ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਪੱਛਮੀ ਜੈਿਵਕ ਪਾਈਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਂ(corporate biopirates) ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੜੱਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ
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ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ
2002 ਦੇ ਜੈਵ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ, ਦੋਵਾ ਂਦਾ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਿਸਧਾਤਂ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੱਛਮੀ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਿਸਰਫ
ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸਦੇ
ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਜੈਿਵਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਚਿਕਤਸਾ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ
ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਂਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਵ
ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਐਕਟ ਇਹਨਾ ਂਿਸਧਾਤਂਾ ਂਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਿਂਕ ਮੇਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਤੱਕ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ ਉਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਕਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ
ਇਹੋ-ਿਜਹੇ ਰੱਦੀ ਪੇਟੈਟਾ ਂਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦਾ
ਿਸਧਾਤਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੇਟੈਂਟ ਪਰ੍ੀਖੀਅਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਦੀ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ।
ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪੇਟੈਂਟ ਪਰ੍ੀਖੀਅਕ ਨੂੰ ਇਸ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਨਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਿਗਆਨ ਗਲਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਂਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਲਾਭ
ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਡੀਯੂ ਦੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਪਛਲੇ ਿਤੰਨ ਦਹਾਿਕਆ ਂਤੋਂ ਮੈਂ ਿਜਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਇਹ ਤਰਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਸੀ।

ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸਨ ਿਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਿਕਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆ ਿਗਆ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ 'ਚ ਅਿੜੱਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਦੇ ਮਾਹਰਾ ਂਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ
ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਸਧਾਤਂਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝੇ ਿਬਨਾ ਂਡੈਟਾਬੇਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਸਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਿਸਰਫ ਕੂੜਾ ਹੀ ਿਨਕਲੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲਾ ਡੈਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਦੀ
ਉਪਲੱਬਧਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਿਗਆਨ ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰ 'ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਰੇ ਪੇਟੈਂਟ
ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਟੈਂਟ ਫੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ ਿਵਆਪਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਟਾ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਸੰਸਿਕਰ੍ਤ ਮਾਹਰ
ਇਸ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਕੇਵਲ ਪਰ੍ੀਖੀਅਕਾ ਂਤੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵੰਦਨਾ ਿਸ਼ਵਾ ਵਰਗੇ
ਗਲਤ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਫੜਹ੍ਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਕਰਮੀ
ਬੇਥ ਨਾਵੇਕ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਓਪਨ ਗਵਰਮੈਂਟ
ਇਨੀਸ਼ੀਏਿਟਵ ਦੀ ਪਰ੍ਧਾਨ ਸੀ (ਉਹ ਸੈਮ ਿਪਟਰੋਡਾ ਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹਨ)। ਉਹ "ਪੀਅਰ ਟ ੂਪੇਟੈਂਟ (Peer
To Patent)" ਨਾਮਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰ੍ਮੋਟਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਪਰ੍ੀਖੀਅਕ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਪੇਟੈਂਟ
ਪਰ੍ੀਖੀਅਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਪੀਅਰ ਟ ੂਪੇਟੈਂਟ ਿਬਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਟਰ੍ੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਲੇਜ ਿਡਜੀਟਲ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ,
ਅਤੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕਾਅ ਮੁਕਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਕੇਵਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ
ਲਈ।

ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ

ਨੌਂ ਵਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਰਸਾਿਲਆ ਂ'ਚ ਛਪੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਦਵਾਨਾਂ
ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਗਆਨ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆ ਂਰੁਕਾਵਟਾ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਡਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੇ ਗਏ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਲੇਖ ਸਨ,
ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੰਧ (ਪੇਅ ਵਾਲ) ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੁਕਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ।

ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂ'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵੋਟਾਂ
ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਿਕ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ
'ਹਾ'ਂ 'ਚ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂ'ਨਾ' 'ਚ। ਿਫਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਈ
ਦਰਜਨ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਂਪੱਤਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਨੋਿਟਸ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ 60 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ
ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਿਕ "ਿਫਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ"? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਵਾਜਬ ਦਾਅਿਵਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਕਸੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
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ਇਹ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਉਠਾ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਸਧਾਤਂਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾ ਂਮੰਗੀਆ,ਂ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਵਾ ਂਹੀ ਿਮਲੀਆ।ਂ ਇਸ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ
ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਸਕੀ ਹਬ (Sci Hub) ਦੇ ਐਲੇਕਸਜਾਡਂਰਾ ਐਲਬਾਿਕਆਨ ਅਤੇ ਜੇਐਸਟੀਓਆਰ (JSTOR) ਦੇ
ਐਰੋਨ ਸਵਾਰਟਜ ਦੇ ਤਜਰਿਬਆ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਿਵੱਤੀ ਿਹੱਤਾ ਂ'ਤੇ ਖਤਰਾ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਕੰਨੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਓਹੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਹ੍ ਕੇ ਝਗੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਨੋਿਟਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਘੱਟ ਰੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਿਚਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਰਾਹ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਉੱਥੇ
ਕੁਝ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਲੇਖਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਲਆਉਂਦੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆ
ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਕਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਲਈ
ਿਸਲੇਬਸ ਿਕਤਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਿਸਲੇਬਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਰਾਮੇਸ਼ਵਰੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਰ੍ੈੱਸ, ਕੈਂਬਿਰਜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਰ੍ੈੱਸ
ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਫਰਾਿਂਸਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਪੁਿਲਸ ਟੋਲੀ ਨੇ ਛਾਪਾ
ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 'ਦ ਵਾਇਰ' ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲੱਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।"

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਿਗਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਵਦਵਾਨ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਿਪਤ ਜਨਤਕ ਵਰਕਰ, ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਸ਼ਮਨਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ
ਮਾਹਰਾ ਂਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 'ਚ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਹਨ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾ ਂ'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਚ ਿਸਲੇਬਸ ਿਕਤਾਬ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਲੇਬਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਗਆਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
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ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾ ਂਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮੈਂ ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾ ਂ'ਚ
ਗੂੰਜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਲੇਖਾ ਂਦੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ
ਿਦਖਾਵਾ?ਂ ਮੈਂ ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ
ਵੀ ਸਰਬਿਵਆਪੀ ਹੋਵੇ।

ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਪਰ੍ੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਲੇਖਾ ਂਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਡਜੀਟਲ ਆਬਜੈਕਟ
ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ, ਜਦੋਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਖੜਕੀ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਐਸਬੀ (USB) ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 'ਚ
ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਿਗਆਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਯੂਐਸਬੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਗੁਆਕੇਮੋਲੇ ਿਵਅੰਜਨਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀਆ ਂਿਵਲੱਖਣ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਨਦ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ "ਕੀ ਇਸ ਿਸੱਧੀ 'ਤੇ ਸਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?" ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਿਹਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਯੂਐਸਬੀ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਿਸਲੇਬਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾ ਂਦੀ ਿਕਵੇਂ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਯੂਐਸਬੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ
ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਗੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ
ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ।

ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂ'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮੌਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ ਜੋ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰਹ੍ਾ ਂਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਵੀ
ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਿਸੱਖ ਨਹੀਂ
ਸਕਦੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਏਹੀ ਤਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਗਆਨ ਪਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਵੀ ਏਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਬੰਦੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਿਗਆਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੋ-ਅਧਾਰੀ (ਬਾਇਨਰੀ) ਸਮੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾ ਂਰੁਕਾਵਟਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਏਹੀ ਮੌਕਾ
ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡੈਟਾ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ
ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ'ਚ ਿਹੰਮਤ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ
ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ਵਾਨਗੀ ਦੇਣ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ
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ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਗਆਨ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਰਾਹ ਹੈ ਤਾ ਂਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੋੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨਕਤੰਤਰੀਕਰਨ

ਦਸਵਾ ਂਖੇਤਰ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਧਆਨ ਉਹਨਾ ਂਵੱਡੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪਬਿਲਕ ਫੰਡ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ (ਟਾਪ ਡਾਊਨ) ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਂਅਮਰੀਕਾ
'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਮੌਜੂਦ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਪਰ ਿਗਆਨ ਉਪਰੋਂ ਥੱਲੇ (ਟਾਪ ਡਾਊਨ) ਨਹੀਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016
'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਕਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸੈਮ ਨੇ
ਸਰ੍ੇਸ਼ਠ ਮੇਯੋ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਬੇਅਰਫੁਟ ਕਾਲਜ 'ਚ
ਸੈਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਬੰਕਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਾਸਂਲਰ ਦੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ੍ਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਬੇਅਰਫੁਟ ਕਾਲਜ ਿਵਲੱਖਣ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ। ਬੰਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 1972 'ਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ
'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ ਿਤਲੋਨੀਆ ਿਪੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ
ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੌਰ ਲਾਲਟੈਣ ਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਿਪੰਡਾ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸੌਰ ਲਾਲਟੈਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਲੋਕ ਸੋਲਡਰ ਕਰਨਾ, ਸਕੈਮੈਿਟਕਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੜਹ੍ਨਾ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਬਾਲਗਾ ਂਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜਹ੍ਨ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਰਫੁਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸੋਲਰ ਕੁਕਰ, ਜਲ ਦਾ ਭੌਂ-ਸੁਧਾਰ (ਿਰਕਲਮੇਸ਼ਨ) ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ, ਸੌਰ
ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਜਲ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ (ਡੀਸੈਿਲਨੇਸ਼ਨ), ਕਚਰਾ ਿਨਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ
ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੇਤਾ ਂ'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ
ਦਾ (ਪੋਸਟ ਡੌਕ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਟਲੋਨੀਆ 'ਚ ਗੁਜਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਜਆਦਾ ਿਬਹਤਰ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ
'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਿਗਆਨ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾ ਂ'ਤੇ ਹੀ ਿਸਰਫ ਿਧਆਨ
ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਅਣਿਗਣਤ ਛੋਟੀਆਂ
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ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆ,ਂ ਸਕੂਲਾ,ਂ ਿਪੰਡਾ ਂ'ਚ ਬਜੁਰਗਾ ਂਦੇ ਿਗਆਨ, ਮੰਦਰਾ ਂਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਿਡਸਪੈਂਸਰੀਆ ਂ'ਚ
ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਕਈ ਭੰਡਾਰਾ ਂਨੂੰ ਅਣਿਡੱਠਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਰਾਸ ਫਰਟੀਲਾਇਜੇਸ਼ਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਵਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆਂ
ਮਸ਼ੀਨਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਤੇ ਬੀਜਾ ਂਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਆਿਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਮਜਬੂਤ ਪੇਂਡੂ
ਪਰੰਪਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੇ ਇਹਨਾ ਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂ'ਚ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-
ਭਾਰਤ ਭਾਈ-ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਅਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ
ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਇਸ ਸਾਝਂੇਦਾਰੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਅਕਸਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਅਕਾਖਂੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ
ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਿਗਆਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਮੌਿਲਕ ਪਿਰਵਰਤਨ ਆਵੇਗਾ।
ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਇਸਦਾ
ਨਤੀਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਅਕਾਖਂੀ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆ ਂਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਇਹਨਾ ਂਦੋਵਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀਆਂ
ਿਵਰਾਸਤਾ ਂ'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਅਪਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆ ਂਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਥੋੜਹ੍ਾ ਰੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਗਂਾ।

ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਦਰ੍ੜਹ੍ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਿਨਯੰਤਰਨਾ ਂਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਿਛੜ ਜਾਏ ਤਾ ਂਇਸ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੋ ਕਥਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਣਾ ਂਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਗਂਾ।

ਡਾ. ਕਿਵਰਾਜ ਨਾਗੇਂਦਰਨਾਥ ਸੇਨਗੁਪਤ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖਤ ' ਦਵਾਈ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ', ਖੰਡ 2
ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਿਲਖੀ ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਿਕਤਾਬ, ਿਜਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਨ 1901 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੋਇਆ। ਸੇਨਗੁਪਤ ਉਹਨਾ ਂਵੈਦਾ ਂਅਤੇ ਸੰਸਿਕਰ੍ਤ
ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਦੇ ਵਸ਼ੰਜ ਸਨ ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਦੀ
ਭੂਿਮਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਵਟਾਦਂਰੇ ਤਿਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਹੰਦੂ
ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਿਨੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ 'ਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਂਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾ ਂਸਭ
ਉੱਪਰ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਸਤਕਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਿਲਿਖਆ, "ਿਗਆਨ ਅਿਜਹਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ
ਚੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸਾਲ 1901 ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਿਕਤਾਬ 'ਤੇ
ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
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ਸੇਨਗੁਪਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਫਰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਲਾਰਡ ਫਰਾਿਂਸਸ ਬੇਕਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਰ੍ੰਥ
"ਦ ਐਡਵਾਸਂਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਿਨੰਗ" ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਕਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ
ਦਾ ਕੰਮ "ਲਾਭ ਜਾ ਂਿਵਕਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ" ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਿਗਆਨ ਨੂੰ "ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ
ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ" ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੇਨਗੁਪਤ ਉਹਨਾ ਂਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਠਾ ਂਦੀ ਗਿਹਰਾਈ ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕਰਕੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਇਹ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ:

"ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ
ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇੱਛੁਕ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ
ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣਗੇ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਅਿਧਆਪਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।"

ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਿਸਧਾਤਂ ਨੂੰ ਥੋੜਹ੍ੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਮਨਾਦ
ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਰ੍ਾਹਮਣ ਧਾਰਿਮਕ ਗਰ੍ੰਥਾ ਂਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ
ਿਵਚਾਰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਕੰਨਾਂ
'ਚ ਿਪਘਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸਾ ਪਾ ਕੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਜਾਤ-
ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਧਾਤਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ 'ਚ
ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਿਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਿਜਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ
ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਿਰੰਗ ਟਰੇਿਡਸ਼ਨ ਪੜਹ੍ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰਤ
'ਚ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਅਿਭਆਸਾ ਂਦੇ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਸੀ। ਿਪਛਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ, ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਜ ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਆਦਾ ਿਵਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾਂ
'ਚ ਕਈ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਮਾਈਕੋਰ੍ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਵਾਚ
ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾ ਂਨੂੰ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਾਰਮੇਸੀਆ ਂਵੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਕੇਂਦਿਰਤ ਹੋ ਗਈਆ ਂਸਨ।

ਇਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ, ਨਵੀਂਆ ਂਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਲਜਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ 'ਅਸ਼ਟਾਗਂ ਆਯੁਰਵੇਦ' ਕਾਲਜ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਉਸਦੀ
ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰਨਾ ਂਤੋਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾ ਂਦਾ
ਸਵਾਗਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਰਹੀ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਣ
ਦੇ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲਹ੍ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 6
ਮਈ,1925 ਦੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਕਿਲਤ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਖੰਡ 27 ਦੇ ਪੇਜ 42 'ਤੇ ਪੜਹ੍ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ
ਗਾਧਂੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫੈਂਸੀ ਿਡਸਪੈਨਸਰੀਆ,ਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖਰਾਬ ਕਰ
ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਡਾਕਟਰਾ ਂ'ਚ ਿਸਆਣਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਿਵੱਚ

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਨਡ ਸਵਰਾਜ 'ਤੇ ਨੋੋਟਟ

171



ਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾ ਂਕੇਵਲ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਸ ਪਰ੍ਸ਼ਨ
ਦੀ ਜੜਹ੍ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਿਸਰਫ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਸੱਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਿਬੰਦੂਆ ਂ'ਤੇ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। ਸੈਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਗਾਧਂੀ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੋਗਾ ਂਦੇ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਡਾਕਟਰਾ,ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਂਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹਨ, ਿਬਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ
ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਡਾਕਟਰਾ ਂ'ਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਥਾਨਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ, ਿਨਮਰਤਾ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾ ਂਦੋ ਲੈਕਚਰਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਉਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ
ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਇਿਤਹਾਸ 'ਚ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਚਂੇ 'ਚ
ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਿਗਆਨ 'ਤੇ
ਪੇਟੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੰਗਰ੍ਿਹ (ਕਾਰਪਸ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਿਗਆਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ
ਿਨਯੰਤਰਨ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਕ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦੋਂ ਿਗਆਨ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਂਦੀ ਿਨੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਿਜਕ ਮੁੱਿਦਆਂ
'ਤੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਅਸ਼ਟਾਗਂ 'ਚ ਖੁੱਲਹ੍ ਕੇ
ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ
ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸਰਪਰ੍ਸਤੀ ਕਰਨ 'ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਭਾਰਤ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਿਕਰ੍ਸਮਸ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੇ
ਲਈ ਿਟਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਨਵਾ ਂਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਲਈ ਵੀ ਿਗਆਨ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ
ਦਾ ਅਿਹਸਾਨਮੰਦ ਹਾ।ਂ ਜੈ ਿਹੰਦ। ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ
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ਟੀਡੀਯੂ ਬੈਂਗਲੂਰੂ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (ਹਰਬੇਰੀਅਮ)
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050277841/in/album-72157687780224431/


ਟੀਡੀਯੂ, ਬੈਂਗਲੂਰੂ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (ਹਰਬੇਰੀਅਮ)

ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਾਧਂੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273956599/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018793692/in/album-72157687780224431/


ਆਯੁਰਵੈਿਦਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਿਸਧਾਤਂ, ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਰੀਖਣ 'ਤੇ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019077912/in/album-72157687780224431/


ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਿਵਚਕਾਰ ਟੀਡੀਯੂ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੰਕਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050251591/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38050253711/in/album-72157687780224431/


ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਇਲਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਅਨਾਿਮਕ ਸ਼ਾਹ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ

ਗੁਜਰਾਤ ਿਵਿਦਆਿਪਠ 'ਚ ਕੋਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੱਠ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273853979/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273766169/in/album-72157687780224431/


ਿਕਤਾਬਾ,ਂ ਲਾਰਡ ਿਰਚਰਡ ਐਟਨਬਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਿਲਤ ਸੰਗਰ੍ਿਹਵਾ ਂਚੋਂ

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੇ ਸੰਗਰ੍ਿਹ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਕੋਡ, ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਹੋਣਾ
ਬਾਕੀ ਹੈ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38018769972/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/26273717489/in/album-72157687780224431/


ਬੇਅਰਫੁਟ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਠਪੁਤਲੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ

ਬੇਅਰਫੁਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਔਰਤਾ ਂਸੌਰ ਲਾਲਟੈਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਦੀਆ ਂਹੋਈਆ।ਂ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30175628642/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30291265995/in/album-72157671643503784/


ਬੇਅਰਫੁਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੰਕਰ ਰਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪਰ੍ਾਪਤੀ (reclamation) ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਿਦਨੇਸ਼ ਿਤਰ੍ਵੇਦੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭੋਜਨ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/29994707750/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205749201/in/album-72157671643503784/


ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਿਨਸ਼ੀਥ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਫਰਮ ਦੀ ਅਨੰਤ ਮਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/30205756731/in/album-72157671643503784/


ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਿਵਿਦਆਪਾਠ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਿਨਸ਼ੀਥ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਡੰੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/37340771714/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/38019006552/in/album-72157687780224431/


ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਰਕ ਵਾਲਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ।

ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/6832042180/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/8252412099/in/album-72157628540187245/


ਦੋ ਿਡਸਕ ਸਾਰਣੀਆ ਂ(arrays) 'ਚ 5 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਲੇਖ ਿਜਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਗਆਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਿਡਸਕਾ ਂਨੂੰ 'ਪਬਿਲਕ ਰੀਸੋਰਸ' ਆਿਫਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਜਗਹ੍ਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
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https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/
https://www.flickr.com/photos/publicresourceorg/40064357721/in/album-72157628540187245/


ਅੰਿਤਕਾ : ਿਗਆਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟਸਅੰਿਤਕਾ : ਿਗਆਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟਸ

ਕਾਰਲ ਮਲਾਮੁਦ, ਸੈਬਸਟੋਪੋਲ, ਕਕਾਰਲ ਮਲਾਮੁਦ, ਸੈਬਸਟੋਪੋਲ, ਕੈੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, 6 ਜੂਨ, 2017ਲੀਫੋਰਨੀਆ, 6 ਜੂਨ, 2017

@carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
1/10 ਪਬਿਲਕ ਿਰਸੋਰਸ, ਿਵਿਗਆਨਕ ਲੇਖਾ/ਂਿਵਦਵਤ ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਜਾਚਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂ'ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Replying to @carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
2/ ਸਾਡੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਘੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਿਲਖੇ
1,264,429 ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਲੇਖ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

Replying to @carlmalamud, 2:13 PM - 6 Jun 2017
3/ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ SciHub ਿਕਹਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 63+ ਿਮਲੀਅਨ ਰਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਲੇਖ ਹਨ।

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
4/ ਇਸ SciHub ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੇਖਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪਬਿਲਕ ਡੋਮੇਨ) ਦੇ ਹਨ।

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
5/ ਿਜਹਨਾ ਂ1,264,429 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਗਜੀਨਾ ਂਦੇ ਲੇਖਾ ਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸੰਭਾਿਵਤ
ਿਰਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਚੋਂ 1,141,505 ਫਾਈਲਾ ਂ(90.2%) ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ

Replying to @carlmalamud, 2:14 PM - 6 Jun 2017
6/ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਨ 1923 ਜਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ 2,031,359 ਲੇਖ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਦੋ
ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆ ਂਦੇ ਲੇਖ ਿਮਲ ਕੇ Scihub ਦੇ 4.92% ਲੇਖ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
7/ ਹੋਰਨਾ ਂਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆ ਿਜਹਨਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਂ'ਚ ਉਹ ਲੇਖ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ
ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੇਖ ਿਜੱਥੇ ਉਪਨ ਅਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਿਜਸਦੇ ਲੇਖਕਾ ਂਨੇ
ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਲਆ ਹੈ।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
8/ ਪਬਿਲਕ ਿਰਸੋਰਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਲੇਕਜਾਡਂਰਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

Replying to @carlmalamud, 2:15 PM - 6 Jun 2017
9/ ਐਲਕਜਾਡਂਰਾ ਐਲਬਾਿਕਆਨ ਨੇ Scihub ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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Replying to @carlmalamud, 2:16 PM - 6 Jun 2017
10/ ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਤੱਕ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ

186



ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਜੀ, ਖੰਡ 85 (1946), ਫਰੰਿਟਸਪੀਸ, ਨਵੀਂ ਿਦੱਲੀ ਦੀ ਭੰਗੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਦੇ
ਨਾਲ।

ਸੀਡਬਲਯੂਜੀਐਮਜੀ, ਖੰਡ 48 (1931-1932), ਪੰਨਾ 80, ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ 'ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜਦੂਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-085/CWMG-v085-LXXXV-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-048/CWMG-v048-XLVIII-MC-BETA#page/n111/mode/2up


ਸੀਡਬਲਯੂਐਮਜੀ ਖੰਡ 90 (1947-1948), ਫਰੰਿਟਸਪੀਸ
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https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up
https://archive.org/stream/HindSwaraj-CWMG-090/CWMG-v090-XC-MC-BETA#page/n9/mode/2up


ਇਟੰਰਨੈਟ ਆਰਕਾਇਵ 'ਤੇ ਆਰੋਨ ਸਵਾਰਟਜ ਦੀ ਿਨਊਲਾ ਕਰ੍ੀਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੂਰਤੀ। ਬੀਜ਼ੈਡ ਪੈਟਰਾਫ਼
ਦੁਆਰਾ ਿਖੱਚੀ ਗਈ ਫੋਟੋ

189

https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://blog.archive.org/2017/10/19/fifth-annual-aaron-swartz-day-international-hackathon/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg


ਆਰੋਨ, ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਦੀ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ। ਡੈਨੀਅਲ ਜੇ. ਿਸਰਾਦਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਿਖੱਚੀ ਫੋਟੋ
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AaronSwartzPIPA.jpg


ਅੰਿਤਕਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਅੰਿਤਕਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਆਰੋਨ ਸਵਾਰਟਜ (ਆਰੋਨ ਸਵਾਰਟਜ (Aaron  Swartz), ਜੂਨ, 2009), ਜੂਨ, 2009

"ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ" ਇੱਕ ਬੇਇਤਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ "ਸੁਧਾਰ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਅਿਨਯਮਤ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ
ਕੋਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਕੀ "ਸੁਧਾਰ"
ਸ਼ਬਦ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ (ਇਹ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਗਂੇ। ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਿਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ
ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨੰੀ
ਵੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਸੁਧਾਰ" ਜਾ ਂ"ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ" ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਤੀਿਕਿਰਆਤਮਕ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਕਵਚ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ
ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾ ਂ'ਚ ਹੋਏ 'ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ' (ਗੁੱਡ
ਗਵਰਨਮੇਂਟ : ਗੂ-ਗੂ) ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾ ਂ(ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨਸ) ਦੁਆਰਾ
ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਿਮਟਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤੰਤਰ ਦੀਆ ਂਬੁਰਾਈਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਬਣ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਿਗਆ। ਇਹ
ਉਹਨਾ ਂਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਬਣ ਗਏ।

ਗੂ-ਗੂ ਸੁਧਾਰਕਾ ਂਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਚੋਣਾ ਂਨੂੰ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਵਾਸਤਿਵਕ ਪਰ੍ਭਾਵ ਸੀ ਵੋਟਰਾ ਂਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਕਰਕੇ ਵੋਿਟੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਨੇਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਤਨਖਾਹ
ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਿਲਆ ਿਗਆ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਿਕਆ ਿਕ ਿਸਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਚੋਣਾ ਂ'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਚੋਣਾ ਂਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਿਦਆ ਂਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟਰਾ ਂਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਮੇਅਰਾਂ
ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਪਰ੍ਬੰਧਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਂ'ਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ
ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸੁਭਾਿਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ' (ਗੂ-ਗੂ) ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ
ਿਭੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ (ਨਾਨ-ਪਰ੍ਾਿਫਟ)
ਸੰਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੇ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

191



ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਂਾ ਕਰਨਾਝਾ ਕਰਨਾ

ਆਧੁਿਨਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ
ਦਸਤਾਵੇਜਾ,ਂ ਸੂਚਨਾਵਾ,ਂ ਿਰਪੋਰਟਾ,ਂ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾ ਂਦੀ ਪਰ੍ਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਦੇ
ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡ
ਰੂਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਓਰਟੀ ਆਰਕਾਇਵ) ਦੇ ਹੋਣ, ਿਜਸਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਐਕਟ (ਐਫਓਆਈਏ) ਦੇ
ਚੱਲਦੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਦਹਾਿਕਆ ਂਤੋਂ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾ ਂਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਹ ਹੋਣ ਿਜਸਨੂੰ
ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਹੋਣ, ਿਜਸਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵਜਾ ਂਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਫਲਮਾ ਂਤੱਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਤਰਜੀਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ "ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ
ਵੈਬ 'ਤੇ ਪਰ੍ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ" ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਜ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਹੈ (ਇਹ ਇੱਕ
ਤਰਹ੍ਾ ਂਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਕੈਨਰਾ ਂਤੋਂ ਗੁਜਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਨੱਜਤਾ ਦੀ, ਿਜਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਐਫਓਆਈਏ ਅਤੇ ਿਨੱਜਤਾ ਐਕਟ (ਪਰ੍ਾਇਵੇਸੀ ਐਕਟ, ਪੀਏ)
ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਨਜੱਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ
ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਿਜਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਨਤਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਉਹ ਐਫਓਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ਾ ਂਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਿਨਗਮ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਰਬਾ ਂਡਾਲਰ ਦੀਆਂ
ਗਰ੍ਾਟਂਾ ਂਪਰ੍ਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ

ਕਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਿਹੱਤਾ ਂਦੀਆ ਂਲੜਾਈਆ ਂਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਿਜਹੀ ਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਡੋਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆ ਂਅਿਜਹੀਆਂ
ਕਾਰਾ ਂਵੇਚਦੀਆ ਂਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਂਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤਾ ਂਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਗੱਲਾ ਂਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ
ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਿਨਗਮ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਲਈ
ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਤੰਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਿਜਆਦਾ
ਨਾਰਾਜਗੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਲਈ ਕਾਗਂਰਸ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ,
ਟਰਾਸਂਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਿਰਕਾਲ ਇਨਹਾਸਂਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟਿਬਿਲਟੀ, ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਟੀਆਰਈਏਡੀ) ਐਕਟ।

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਾਰਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਗਂਰਸ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆ ਂਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ
ਕਾਰ ਦੀ ਿਕਨਹ੍ਾ-ਂਿਕਨਹ੍ਾ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂ'ਚ ਡੋਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਉਹ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਜੱਤ!

ਜਾ,ਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ: ਵਾਟਰਗੇਟ ਕਾਡਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ
ਨਾਰਾਜ ਸਨ ਿਕ ਨੇਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵੱਡੇ ਿਨਗਮਾ ਂਤੋਂ ਲੱਖਾ ਂਡਾਲਰ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਨਗਮ ਰਾਜਨੀਿਤਕਾ ਂਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਕਾਗਂਰਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਕ ਨੇਤਾ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂ'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ,
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨਾ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾ ਂਨੂੰ ਜਾਚਂਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਤਾ ਂਸਮਾ ਂਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਰਥਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾ ਂਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ: ਿਜਸ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕਾਗਂਰਸ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਿਨਗਮ ਸਪਾਸਂਰਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ
ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਏ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਉਹ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤਕਨੀਕਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। "ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਤਕਨੀਕਵਾਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਉਸਨੂੰ
ਿਕਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਸੰਖੇਪ ਅੰਕੜੇ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾ ਂਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਚ ਅਤੇ
ਿਵਜੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ
ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਿਰਕ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਨੇਤਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਕਾਰ ਿਕੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ
ਹੈ।

ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆ ਂਕਈ ਅਿਨਯਮਤਤਾਵਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਿਵਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ "ਅਸੀਂ
ਰੈਗੂਲੇਟਰਾ ਂ'ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾ ਂਅੰਕਿੜਆ ਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ
ਪਵੇਗੀ।" ਅਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਿਕਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਡੈਟਾ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾ ਂ'ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਡੈਟਾ 'ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਅੰਿਤਕਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਅੰਿਤਕਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
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ਡੈਟਾਬੇਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਪੜਹ੍ਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਉਸਦੀ ਠੀਕ ਤਰਹ੍ਾ ਂਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ ਜਾਚਂ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਚੰਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਡੈਟਾਬੇਸ 'ਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾ ਂਝੂਠੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਉਹ ਇਨੰੀਆ ਂਿਜਆਦਾ ਝੂਠੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੁਝ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂ'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੱਟਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ
ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ: ਿਜਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਸੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ 10% ਸੱਟਾ ਂਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ² ਪਰ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ: ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਤਾਂ
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਕੁਝ 'ਚ ਟਾਈਿਪੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾ ਂਕੁਝ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾ ਂਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਿਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂ'ਚ ਿਸਰਫ ਝੂਠ ਹੀ ਿਲਿਖਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਤੰਨ ਉਦਾਹਰਣਾ:ਂ

• ਅਿਜਹਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਗਂਰਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਹ੍ੇ ਹਨ, ਪਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਿਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ (ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਂਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਾਈਟਾ ਂਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ) ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਡਾਕ ਘਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ
'ਤੇ ਿਬਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਸਧਾਰਨ ਿਬੱਲਾ ਂਦੇ ਉਪਭਾਗਾ ਂ'ਚ ਅਟਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। (ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਦਾ ਕੰਮ, ਪਾਲ ਵੈਲਸਟੋਨ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ)। ਮੈਟ
ਟੈੱਬੀ (Matt Taibbi) ਦੀ 'ਦ ਗਰ੍ੇਟ ਿਡਰੇਂਜ਼ਮੈਂਟ' (ਸਪਾਈਜਲ ਐਂਡ ਗਰਾਊ) ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

• ਇਹਨਾ ਂਸਾਈਟਾ ਂਚੋਂ ਕਈ ਸਾਈਟਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਪਆ ਹੈ
ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਿਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਮਿਝਆ
ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਨਗਰ ਪਿਰਸ਼ਦ, ਮੇਅਰ, ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਬਰਟ ਕੈਰੋ ਨੇ 'ਦ ਪਾਵਰ ਬਰੋਕਰ (ਿਵੰਟੇਜ)' 'ਚ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸਨ। ਿਨਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾ ਂ'ਚ ਹਾਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਿਨਯੰਤਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਸੀ ਪਾਰਕ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਰਾਬਰਟ ਮੋਜ਼ੇਜ਼।

• ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਈਟਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੀਆ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਨੂੰ ਿਕਸ
ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਿਜਹਨਾ ਂਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਿਮਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨਗੂਣਾ ਿਜਹਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੇਨ
ਿਸਲਵਰਸਟੀਨ ਨੇ ਹਾਰਪਰ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਿਣਆ ਂਲੇਖਾ ਂਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਿਜਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਗਂਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਭੱਤਾ
ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਆਇਆ ਿਕੱਥੋਂ। ਇਹਨਾ ਂ'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਕਤਾਬ 'ਤੁਰਕਮੈਨੀਸਕੈਮ (ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ)'

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪਰ੍ਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
"ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਡੈਟਾ ਤਾ ਂਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਿਸੱਖਾਗਂੇ?" ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਿਂਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਮਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ
(ਅਸਲ 'ਚ ਅਿਜਹੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੋਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ
ਤਸਦੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਿਜਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ)। ਪਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟਾ ਂਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾ-ਂਕਰੋੜਾ ਂਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸਾ
ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾ ਂਿਬਹਤਰ ਹੈ: ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕ ਕੀ ਇਹਨਾ ਂਸਾਧਨਾ ਂਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾ ਂਸਾਧਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾ ਂਕੀ ਇਸਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਤੁਲਨਾ
'ਚ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੜਹ੍ਨਯੋਗ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀ
ਤਰਹ੍ਾ ਂਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾ ਂਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਕਾਰਾਂ
ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕੁਝ
ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਵਾਗਂਾ (ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪੀਏਸੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾ ਂ(ਫਾਊਨਡੇਸ਼ਨ)
ਜਾ ਂਹੋਰ ਪੈਰਵੀਕਾਰਾ ਂ(lobbyists) ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ) ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ
ਹੱਲਹ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਕਾਰ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ
ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲਹ੍ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਜਆਦਾ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਤਾ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਕਾਰਾ ਂਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇੱਕ ਬਦਲਇੱਕ ਬਦਲ

ਿਵਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਟੰਰਨੈਟ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਸਰਬਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ
ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਿਕਤੇ ਿਜਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਮਲ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ
ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਏ ਡੈਟਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਾਸਤਿਵਕ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਰ੍ਗਤੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁੱਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰ
ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਵਕੀ (Wiki) ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਅੰਿਤਕਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਅੰਿਤਕਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
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ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਕੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸੈਿਟੰਗ 'ਚ ਤਾ ਂਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪਰ੍ਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕ
ਇਸਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਹੱਲ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਜੋ
ਹੋਰ ਖੇਤਰਾ ਂ'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆ ਂਹਨ।

ਡੈਟਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੇ
ਤਕਨੀਕਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਰਕਾਰਡਾ ਂ'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਂਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ
ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਮਾਰਤਾ ਂ'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਹੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਹੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾ ਂ'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਹੇ
ਕਾਗਂਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਿਦਆ ਂ'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਅਿਜਹੇ ਸੁਭਾਿਵਕ ਬਲਾਗਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਿਵਕਸਤ
ਹੁੰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਜਾਚਂ ਦਲ, ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਿਵਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ
ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ (ਜਾ ਂਕਾਗਂਰਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਜਾਚਂ)? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਛਲੇ ਸੋਰਸ ਿਰਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਂਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛ-
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਕਆਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸਦੀ ਕਦੇ
ਭਿਵੱਖ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਉਹ ਜਗਹ੍ਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਡੈਟਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸਲ 'ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਾ ਤਾ ਂਿਕਸੇ
ਸਰਫਰ ਨੂੰ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਬਿਣਆ-ਬਣਾਇਆ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਖਰਾਬੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨਾ ਂਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸਦੀ
ਪੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕਸੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਚਂ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਹ
"ਤਕਨਾਲੋਜੀ", "ਪਤੱਰਕਾਰਤਾ" ਅਤੇ "ਰਾਜਨੀਤੀ" ਦੀ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਾ ਹੋਣ।

ਅਜੇ, ਤਕਨੀਕਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੈਟਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਮੰਚ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੱਥਾ ਂਦੇ ਉਦੇਸ਼
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(objective observer) ਿਨਰੀਖਕ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆ-ਂਆਪਣੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਮੁੱਿਦਆ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾ ਂਮੈਂ ਿਭਰ੍ਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ;ਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾ ਂਦਾ ਹੱਲ
ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਵਿਹ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਜਹਨਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੋਡ ਿਲਖਣਾ,
ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ

ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਿਜਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ 'ਚ ਿਜੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਓਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਹ ਜਰੂਰ ਲਾਭਕਾਰੀ
ਹੋਵੇਗਾ। ਆਿਖਰਕਾਰ, ਤਕਨੀਕਵਾਦੀਆ ਂਤਾ ਂਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ? ਵਰਲਡ ਵਾਇਡ ਵੈਬ ਨੂੰ
ਖਬਰਾ ਂਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਰਪੱਖ
ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਾਿਹਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ "ਿਨਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ" ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰ੍ੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ
ਸੁਲਝਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ,
ਉਸਦੀ ਜਾਚਂ ਹੋਣਾ, ਉਸਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ
ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕਵਾਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਂ'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ
ਰਿਹ ਸਕਦੇ; ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਂਦਾ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਕਾਰਕੰੁਨਾ ਂ'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਹੱਲਹ੍ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਹਜਾਰਾ ਂਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤਾ ਂਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਤਕਨੀਕਵਾਦੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਸਾਰਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨਾਲ
ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨਾਲ ਨਾਪਣ। ਉਹ ਇਹ ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆ ਂਤਕਨਾਲੋਜੀਆ ਂਅਸਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿਕਹਨਾ ਂਦੀ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਸਰਫ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਿਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਿਸਰਫ ਉੱਥੋਂ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ

ਅੰਿਤਕਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?ਅੰਿਤਕਾ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
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ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਿਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ
ਚੰਿਗਆਈ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਂਸਾਰੇ ਿਵਲੱਖਣ ਸਾਧਨਾ ਂ'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਨਨੋੋਟਸਟਸ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://sociology.ucsc.edu/whorulesamerica/power/local.html
'ਤੇ ਜਾਓ।

2. ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਐਿਰਕ ਸ਼ਲੋਸੇਰ, ਹਾਫਟਨ ਿਮਫਿਲਨ, 2001

ਕਕੋੋਡ ਸਵਰਾਜਡ ਸਵਰਾਜ
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ਕੋਡ ਸਵਰਾਜ, ਆਧੁਿਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧਂੀ ਅਤੇ

ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸੱਿਤਆਗਰ੍ਿਹ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾ ਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ

ਸੁਤੰਤਰ ਿਗਆਨ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਮਾਲਮੁਦ ਅਤੇ ਿਪਤਰੋਦਾ ਗਾਧਂੀਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾ ਂਨੂੰ ਆਧੁਿਨਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮਦਾਰ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸੈਮ ਿਪਤਰੋਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪਰ੍ਧਾਨਮੰਤਰੀਆ,ਂ ਸ਼ਰ੍ੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਧਂੀ

ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤ

'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਰ੍ਾਤਂੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸੈਮ ਦੇ ਕੋਲ 20

ਪੀਐਚਡੀ, 100 ਸਰਬਿਵਆਪੀ ਪੇਟੈਂਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸਾਲ 1960 'ਚ ਪਿਹਲੇ ਿਡਜੀਟਲ ਪੀਬੀਐਕਸ

(PBXs) ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਿਜਹਨਾ ਂਨੇ ਸੰਯੁਕਤ

ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਲ ਮਾਲਾਮੁਦ ਨੇ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ

ਮਾਰਡਨ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਗਰਵਮੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ

Public.Resource.Org ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਨੇ ਮੁਫਤ

ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੱਖਾ ਂਦਸਤਾਵੇਜਾ ਂਨੂੰ ਇਟੰਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ 19,000 ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ

ਅੱਠ ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਲਖੀਆ ਂਹਨ।

ਕੋਈ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ।
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